
 

 

„Philips“ Perfect 
replacement
Universalus nuotolinio 
valdymo pultas

Viskas viename
nuotolinio valdymo pultas

SRP1101
Lengvas kanalų perjungimas

Naudodami universalų „Philips“ nuotolinio valdymo pultą lengvai perjungsite televizijos 
kanalus. Mėgaukitės ergonomiška išvaizda ir patogiai naudokite.

Itin patogus
• Idealus televizoriaus nuotolinio valdymo pultas su kanalų ir garso valdikliais
• Natūraliai tinka rankai ir patogiai laikomas

Rūpinimasis naudotojais
• URC techninės pagalbos paslauga skirtiniame tinklapyje



 URC techninės pagalbos paslauga 
tiesioginio ryšio režime
Techninės pagalbos paslauga naudojimuisi nuotolinio 
valdymo pultu: Philips URC tinklapyje rasite visų 
prietaisų modelių kodus.
SRP1101/10

Ypatybės
• Baterijos tipas: AAA
Patogumas
• Kalbų palaikymas: EN/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/

NO/FI/PT/GR/RU/CZ/PL
• Vadovo kalbos: EN/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/NO/

FI/PT/EL/RU/CZ/PL
• Mygtukų skaičius: 21
• Iš anksto užprogramuota Philips prietaisų valdymui
• Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE 

ženklas
• Palaikomi prietaisai: Televizorius
• TV funkcijos: Teleteksto mygtukai

Valdymas infraraudonais spinduliais
• Nešančiojo dažnio diapazonas: 24 - 55 kHz
• Prietaisų modelių skaičius duomenų bazėje: 

Daugiau kaip 800
• Funkcionavimo nuotolis: 10 m
• Valdymo signalo perdavimo kampas: 45 laipsniai
• Siųstuvo šviesos diodai: 1
• Universalaus IR kodo duomenų bazė

Maitinimas

Pakavimo matmenys
• EAN: 87 12581 55343 2
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Išdėstymo tipas: Pakabinti
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

14,5 x 27,5 x 3,25 cm
• Bendras svoris: 0,183 kg
• Grynasis svoris: 0,0658 kg
• Pakuotės svoris: 0,1172 kg

Sąranka
• Nustatymo metodas: prietaise

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 1,45 kg
• GTIN: 1 87 12581 55343 9
• Outer carton (L x W x H): 29,5 x 16 x 18,5 cm
• Grynasis svoris: 0,3948 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Pakuotės svoris: 1,0552 kg
•
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