
 

 

Philips Perfect replacement
Telecomandă universală

4 în 1
butoane iluminate

SRP5004
Configurare rapidă şi uşoară

Experimentaţi o configurare rapidă şi uşoară cu telecomanda universală Philips cu tehnologia 
inovatoare SimpleSetup. Datorită designului ergonomic, butoanelor cu fundal iluminat şi finisajului 
delicat, această telecomandă este uşor de utilizat şi se potriveşte perfect conformaţiei mâinii

Ușor de utilizat
• SimpleSetup este o caracteristică inovatoare implementată de Philips
• Butoanele mari sporesc operabilitatea și lizibilitatea
• Utilizaţi telecomanda pe întuneric cu butoane cu fundal parţial iluminat

Design ergonomic
• Potrivire naturală și comod de ţinut în mână
• Partea din spate moale asigură o priză comodă, fără alunecare.

Compatibilitate completă cu dispozitivele dumneavoastră
• Telecomanda se poate adapta la dispozitive noi pentru ușurinţă de utilizare
• Compatibil cu peste 1200 de mărci

Asistenţă pentru clienţi
• Asistenţă URC prin site-ul Web dedicat
• Produs ecologic certificat: angajament puternic faţă de sustenabilitate



 SimpleSetup
Configuraţi-vă telecomanda universală rapid și ușor 
cu ajutorul caracteristicii inovatoare SimpleSetup, 
care necesită doar 3 pași simpli: 1. Căutaţi codul 
pentru marca dumneavoastră de dispozitiv și 
introduceţi-l în telecomandă 2. Apăsaţi butonul 
pornit/oprit până când dispozitivul se închide 3. 
Verificaţi dacă funcţionează toate tastele. Gata!

Serviciu de asistenţă URC online
Asistenţă tehnică dedicată pentru telecomanda 
dumneavoastră prin intermediul căreia codurile 
pentru toate mărcile sunt disponibile pe site-ul Web 
Philips URC.

Produs ecologic Philips
Certificat de Royal Philips Electronics ca produs 
ecologic. Produs ecologic înseamnă că performanţa 
dispozitivului este cu cel puţin 10% mai bună decât a 
concurenţilor principali privind subiecte de 
sustenabilitate foarte importante (de ex. eficienţă 
energetică, greutate produs, gestionarea duratei de 
viaţă etc.).
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Repere
• Număr de baterii: 2
Confort
• Limbi: EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
• Număr de taste: 49
• Preprogramat pentru Philips
• Reglementări și standarde: Siglă CE
• Rezistent la șocuri
• Dispozitive acceptate: Player Blu-Ray, Cablu, DVB-

T, DVD, DVDR-HDD combo, SAT, Televizor, 
VCR

Funcţie infraroșu
• Interval frecvenţă de transmitere: 24 - 55 kHz
• Numărul de mărci din baza de date: Peste 1200
• Distanţă de operare: 33 ft (10 m)
• Unghi transmisie: 45 grad
• LED-uri de transmisie: 1
• Bază de date universală de coduri IR

Alimentare
• Baterii incluse
• Durata de utilizare a bateriei: 12 luni
• Tip baterie: AAA

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

14,5 x 27,5 x 3 cm
• Greutate netă: 0,106 kg
• Greutate brută: 0,3 kg
• Greutate proprie: 0,194 kg
• EAN: 87 12581 49294 6
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Afișaj

Configurare
• Metodă de configurare: SimpleSetup

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 30 x 25,3 x 18,6 cm
• Greutate netă: 0,636 kg
• Greutate brută: 2,32 kg
• Greutate proprie: 1,684 kg
• GTIN: 1 87 12581 49294 3
• Număr de ambalaje: 6
•
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