
 

 

Philips Perfect replacement
Универсално 
дистанционно у-ние

"4 в 1"
бутони със задно осветление

SRP5004
Бърза и лесна настройка

Опитайте бързата и лесна настройка на универсалното дистанционно управление Philips с 

неговия новаторски SimpleSetup. Благодарение на ергономичния си дизайн, осветените бутони 

и мекото на допир покритие, това дистанционно управление е лесно за употреба и приляга 

идеално в ръката ви

Лесна употреба
• SimpleSetup е ексклузивна функция на Philips
• Големите бутони подобряват използваемостта и четливостта
• Работете с дистанционното управление на тъмно, като използвате частично осветените 
бутони

Ергономичен дизайн
• Естествено прилягане и удобно хващане
• Мекото покритие на гърба осигурява гладкост при хващане, без хлъзгане.

Пълна съвместимост с вашите устройства
• Дистанционното управление може да научава нови устройства за лесно използване
• Съвместимо с над 1200 марки

Обслужване на клиенти
• Услуги по поддръжката от URC чрез специалния уеб сайт
• Сертифициран екологичен продукт: сериозен ангажимент към устойчивостта



 SimpleSetup
Настройте универсалното дистанционно 
управление бързо и лесно, благодарение на 
новаторската функция SimpleSetup, която изисква 
само 3 прости стъпки: 1. Вижте кода за марката на 
вашето устройство и го въведете в 
дистанционното 2. Натиснете бутона за вкл./
изкл., докато вашето устройство се изключи 3. 
Проверете дали всички клавиши работят. Готово!

Онлайн услуги по поддръжката от 
URC
Специална услуга по поддръжката на вашето 
дистанционно управление, като всички кодове за 
всички марки са на разположение чрез URC сайта 
на Philips.

Екологичен продукт на Philips
Сертифициран от Royal Philips Electronics 
екологичен продукт. Това означава, че 
устройството се представя поне 10% по-добре в 
сравнение с основните си конкуренти по 
отношение на определени много важни аспекти 
на устойчивостта (напр. енергийна ефективност, 
тегло на продукта, експлоатационен цикъл и т. 
н.).
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Акценти
• Брой потребителски опаковки: 6
•

Комфорт
• Поддръжка на езици: EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/

RO/HR/BG/SL/UK
• Брой на бутоните: 49
• Предварително програмиран за Philips
• Одобрения от регулаторните органи: CE 
маркировка

• Издръжлив на удари
• Поддържани устройства: Blu-ray плейър, 
КАБЕЛ, DVB-T, DVD, Комбинирано устройство 
DVDR-HDD, SAT, Телевизор, VCR

Възможности за инфрачервена връзка
• Диапазон на носещата честота: 24 – 55 kHz
• Брой марки в базата данни: Над 1200
• Работно разстояние: 33 фута (10 м)
• Ъгъл на излъчване: 45 градуса
• Предаващи светодиоди: 1
• Универсална база данни на ИЧ кодове

Захранване
• Съдържа батерии
• Живот на батерията: 12 месеца

• Тип батерия: AAA
• Брой батерии: 2

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

14,5 x 27,5 x 3 см
• Нето тегло: 0,106 кг
• Бруто тегло: 0,3 кг
• Тегло на опаковката: 0,194 кг
• EAN: 87 12581 49294 6
• Начин на поставяне: Окачен
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Дисплей

Настройка
• Метод за настройка: SimpleSetup

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 30 x 25,3 x 18,6 см
• Нето тегло: 0,636 кг
• Бруто тегло: 2,32 кг
• Тегло на опаковката: 1,684 кг
• GTIN: 1 87 12581 49294 3
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