
 

 

Philips
Telecomandă universală

SRU4002B
EasyZapper

Funcţionează cu peste 800 de mărci
O telecomandă universală simplă şi inteligentă pentru comutarea facilă între canalele 
televizorului dvs. şi receptorului de satelit, pentru decodoarele de cablu sau DVB-T, 
indiferent de marcă.

Soluţie unică de control pt. multe echipamente și mărci
• Controlul la îndemâna dvs.: TV și decodor

Înlocuitorul ideal al telecomenzii dumneavoastre vechi
• Înlocuitorul ideal pentru telecomenzi TV Philips defecte

Comoditate sporită
• Accesaţi direct canalele favorite (4 din 150)
• Designul ergonomic vă permite un control total
• Poate copia funcţii de pe telecomenzile originale

Configurare rapidă și ușoară
• Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips
• Caută automat marca echipamentului dvs.
• Asistenţă URC prin site-ul Web dedicat
• Pentru întrebări și asistenţă, apelaţi linia de asistenţă URC



 Accesaţi direct favoritele
Această telecomandă este prevăzută cu patru taste 
pentru canale favorite pe care le puteţi transforma în 
taste cu pictogramele canalelor favorite. Trebuie 
doar să scoateţi inelul din jurul tastei canalului 
favorit, să îndepărtaţi folia de protecţie transparentă 
și să înlocuiţi autocolantul cu pictograma canalului 
favorit (dintre cele 150 de autocolante disponibile). 
Acum puteţi selecta direct canalele favorite.

Funcţia de învăţare
Pentru a avea la dispoziţie toate funcţiile 
telecomenzii originale, puteţi copia semnalele 
transmise de aceasta, stocându-le în memoria 
telecomenzii universale.

Pre-programată pentru Philips
Dacă aveţi echipamente Philips, puteţi utiliza 
telecomanda universală fără a o programa, deoarece 
toate butoanele sunt pre-programate pentru Philips.

Căutare automată a mărcii
Punerea în funcţiune a noii dvs. telecomenzi este o 
simplă problemă de căutare automată a codului 
compatibil pentru echipamentul dvs.

Service URC online
Asistenţă tehnică dedicată pentru telecomanda dvs. 
prin intermediul căreia codurile pentru toate mărcile 
sunt disponibile pe site-ul Web Philips URC.
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Repere
• Tip ambalaj: Ambalaj
•

Comoditate
• Bază de date IR universală: Cablu, DVB-T, SAT, TV
• Funcţii TV: Program (sus/jos), Creștere/diminuare 

volum, mut, Funcţionare/Standby, 16:9, Selectare 
AV, extern, Control meniu

• Preprogramat pentru Philips
• Reglementări și standarde: Siglă CE
• Configurare simplă a sistemului
• Rezistent la stropire
• Funcţii SAT/CBL: Rulare canale sus/jos, Preferinţe, 

Ghid, informaţii
• Limbi: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/

PL
• Limbi utilizate în manual: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/

I/E/P/CS/GR/RU/PL
• Număr de taste: 19

Funcţie infraroșu
• Distanţă de operare: 33 ft (10 m)
• LED-uri de transmisie: 1
• Bază de date universală de coduri IR
• Numărul de mărci din baza de date: Peste 800

• Interval frecvenţă de transmitere: 24 - 55 kHz
• Unghi transmisie: 90 grad

Alimentare
• Tip baterie: AAA

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 33 x 26,5 x 19,5 cm
• Greutate netă: 0,3162 kg
• Greutate brută: 1,94 kg
• Greutate proprie: 1,6238 kg
• EAN: 87 12581 44086 2
• Număr de ambalaje: 6

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

15,7 x 24,2 x 4,6 cm
• Greutate netă: 0,0527 kg
• Greutate brută: 0,22 kg
• Greutate proprie: 0,1673 kg
• EAN: 87 12581 44085 5
• Număr de produse incluse: 1
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