
 

 

Philips
Uniwersalny pilot

SRU4002B
EasyZapper

Współpracuje z ponad 800 markami
Prosty i elegancki pilot uniwersalny do łatwego przełączania kanałów w telewizorze lub 
odbiorniku telewizji satelitarnej bądź kablowej oraz sterowania dekoderem DVB-T każdej 
marki.

Jedno rozwiązanie dla większości urządzeń i marek
• Możliwość sterowania telewizorem i dekoderem

Idealnie zastąpi Twój stary pilot
• Doskonale zastąpi zepsutego pilota TV Philips

Duża wygoda
• Bezpośredni dostęp do ulubionych kanałów telewizyjnych (4 ze 150).
• Ergonomiczny kształt umożliwia wygodę sterowania
• Pilot uczy się, czyli kopiuje funkcje z innych pilotów

Szybka i łatwa konfiguracja
• Gotowy do użycia ze sprzętem Philips
• Automatycznie wykrywa markę urządzenia
• Pomoc dotycząca pilotów uniwersalnych na dedykowanej stronie internetowej
• W celu uzyskania pomocy zadzwoń na infolinię pilotów uniwersalnych.



 Bezpośredni dostęp do ulubionych 
kanałów.
Ten pilot jest wyposażony w cztery przyciski 
ulubionych kanałów telewizyjnych, które możesz 
oznaczyć symbolami Twoich ulubionych stacji. 
Wystarczy zdjąć pierścień wokół przycisku, zdjąć 
przezroczystą osłonę, a następnie zamienić domyślną 
nalepkę na symbol ulubionego kanału (wybrany ze 
150 dostępnych nalepek). Teraz możesz przełączać 
bezpośrednio na ulubione kanały.

Programowanie ulubionych przycisków
Aby skopiować 5 ulubionych funkcji oryginalnego 
pilota, można skopiować sygnał nadawany z 
oryginalnego pilota. Jeśli są to ulubione kanały 
Twojego dziecka, możesz nawet zablokować pilota, 
aby zobaczyć inne kanały.

Zaprogramowany na urządzenia Philips
Jeśli masz sprzęt Philips, nie musisz programować 
uniwersalnego pilota, ponieważ wszystkie klawisze 
są fabrycznie zaprogramowane na obsługę urządzeń 
Philips.

Automatyczne wykrywanie marki
Aby zacząć korzystać z nowego pilota wystarczy 
automatycznie wykryć najbardziej odpowiedni kod 
dla używanego urządzenia.

Pomoc dotycząca pilotów w Internecie
Dedykowana pomoc techniczna dla Twojego pilota, 
gdzie znajdziesz wszystkie kody dla obsługiwanych 
marek, dostępna za pośrednictwem strony 
internetowej firmy Philips poświęconej 
uniwersalnym pilotom.
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Zalety
• Ilość marek w bazie danych: Ponad 800 • Rodzaj opakowania: Blister
•

Udogodnienia
• Obsługiwane urządzenia: TV KABLOWA, DVB-T, 

SAT, Telewizory
• Funkcje TV: Następny/poprzedni program, 

Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz., Tryb pracy/
gotowości, 16:9, Wybór urządzenia AV, 
zewnętrzne, Sterowanie menu

• Fabrycznie zaprogram. dla Philips
• Certyfikaty: Oznaczenie CE
• Simple system setup (prosta instal.)
• Bryzgoszczelny
• Funkcje SAT/CBL: Następny/poprzedni kanał, 

Favourites, Instrukcja, informacje
• Obsługa języka: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/

GR/RU/PL
• Języki w instrukcji: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

CS/GR/RU/PL
• Liczba przycisków: 19

Możliwość wykorzystania podczerwieni
• Zasięg działania: 10 m
• Nadawcze diody LED: 1
• Uniwersalna baza kodów IR

• Zakres częstotliwości nośnej: 24–55 kHz
• Kąt transmisji: 90 stopnie

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

33 x 26,5 x 19,5 cm
• Waga netto: 0,3162 kg
• Waga brutto: 1,94 kg
• Ciężar opakowania: 1,6238 kg
• EAN: 87 12581 44086 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 6

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

15,7 x 24,2 x 4,6 cm
• Waga netto: 0,0527 kg
• Waga brutto: 0,22 kg
• Ciężar opakowania: 0,1673 kg
• EAN: 87 12581 44085 5
• Liczba produktów w zestawie: 1
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