
 

 

Philips
Telecomandă universală

Telecomandă TV argintie

SRP1001
Comutare facilă

O telecomandă universală Philips simplă pentru a naviga uşor prin toate canalele TV. 
Bucuraţi-vă de designul ergonomic pentru manevrare uşoară.

Comoditate sporită
• Telecomanda perfectă, cu comenzi pentru canal și volum
• Designul ergonomic vă permite un control total

Design ergonomic
• Potrivire naturală pentru mâinile utilizatorului

Asistenţă pentru clienţi
• Garanţie limitată la 2 ani
• Asistenţă URC prin site-ul Web dedicat



 Telecomandă universală
Dotată cu butoane mari și ușor de utilizat pentru 
selectarea canalelor și volum, această telecomandă 
este întruchiparea simplităţii.

Design ergonomic
Forma telecomenzii se potrivește perfect 
conformaţiei mâinii, pentru o operare naturală, 
echilibrată și elegantă. În plus, arată excelent!

Garanţie limitată la 2 ani
Există o garanţie limitată la 2 ani pentru acest produs.

Serviciu de asistenţă 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
• Baterii incluse: Nu
Confort
• Dispozitive acceptate: Televizor
• Preprogramat pentru Philips
• Reglementări și standarde: Siglă CE
• Configurare simplă a sistemului
• Limbi: EN/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/NO/FI/PT/GR/

RU/CZ/PL
• Număr de taste: 7

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: 45 grad

Alimentare
• Tip baterie: AAA

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 49333 2
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

14,5 x 27,5 x 3 cm
• Greutate brută: 0,245 kg
• Greutate netă: 0,116 kg
• Greutate proprie: 0,129 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,678 kg
• GTIN: 1 87 12581 49333 9
• Cutie exterioară (L x L x Î): 30 x 15 x 17 cm
• Greutate netă: 0,696 kg
• Număr de ambalaje: 6
• Greutate proprie: 0,982 kg
•
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