
 

 

Philips
Telecomando universal

SRU4002X
EasyZapper

Funciona com mais de 800 marcas
Um telecomando simples e inteligente para percorrer facilmente os canais de TV e do 
receptor de satélite, cabo ou set top box DVB-T independentemente da marca.

Uma solução de controlo para a maioria dos dispositivos/marcas
• Pode controlar:TV e receptores

O substituto ideal para o seu velho telecomando
• O substituto ideal para telecomandos partidos de televisores Philips

Grande comodidade
• Acesso directo aos seus favoritos (4 de 150)
• O formato ergonómico permite um controlo confortável
• Esta capacidade permite copiar funções de telecomandos originais

Configuração rápida e fácil
• Pronto a utilizar com equipamento Philips
• Procura automaticamente a marca do seu equipamento
• Para esclarecimentos ou assistência, contacte a linha de serviço URC
• Serviço de suporte URC via Web site dedicado



 Pré-programado para Philips
Se tiver equipamento Philips, poderá utilizar o 
telecomando universal sem o programar, pois todos 
os botões estão pré-definidos para Philips.

Procura automática de marcas
Para que o novo telecomando funcione, basta 
programá-lo para procurar automaticamente o 
código mais adequado ao seu equipamento.

Acesso directo aos seus favoritos
Este telecomando inclui quatro teclas de canais 
favoritos, que pode alterar para as teclas de ícone 
dos seus canais favoritos. Basta retirar o anel à volta 
da tecla de canal favorito, retirar a tampa 
transparente e substituir o autocolante com o ícone 
do seu canal favorito (entre 150 autocolantes 
disponíveis). Agora já pode seleccionar os seus 
canais favoritos directamente.

Capacidade de aprendizagem
Para dispor de todas as funções do telecomando 
original, pode copiar o sinal transmitido pelo mesmo. 
Este é, então, memorizado no telecomando 
universal.

Serviço URC on-line
Serviço de suporte dedicado para o seu 
telecomando, onde estão disponíveis todos os 
códigos de todas as marcas através do Web site 
URC da Philips.
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Destaques
• Distância de funcionamento: 10 m
Comodidade
• Suporte de linguagem: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/

E/P/GR/RU/SZ/PL
• Número de teclas: 19
• Pré-programado para Philips
• Aprovações Regulamentares: Marca CE
• Simple system set-up™
• À prova de salpicos
• Funções TV: Aumentar/diminuir um programa, 

Aumentar/diminuir volume, sem som, Energia/
Espera, Selecção AV, externa, 16:9, Controlo de 
menus

• Base de dados IV universal: TV, CABO, DVB-T, 
SAT

• Idiomas do manual: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/
GR/RU/SZ/PL

• Funções SAT/CBL: Escolha de canal anterior/
posterior, Favoritos, Guia, informação

Potência
• Vida útil da bateria: 12 Meses
• Tipo de bateria: AAA
• Número de pilhas: 2

Capacidades de Infravermelhos

• LEDs de transmissão: 1
• Base de dados de código IV universal
• Número de marcas na base de dados: Mais de 800
• Limites de frequência da portadora: 24 - 55 kHz
• Ângulo de transmissão: 90 grau

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

15,7 x 24,2 x 4,6 cm
• Peso líquido: 0,0527 kg
• Peso bruto: 0,22 kg
• Tara: 0,1673 kg
• EAN: 87 12581 44083 1
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

33 x 26,5 x 19,5 cm
• Peso líquido: 0,3162 kg
• Peso bruto: 1.94 kg
• Tara: 1,6238 kg
• EAN: 87 12581 44084 8
• Número de embalagens para o consumidor: 6
•
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