
 

 

„Philips“ Perfect 
replacement
Universalus nuotolinio 
valdymo pultas

„Aštuoni viename“

SRP2008B
Vertinga investicija

Pakeičia iki 8 nuotolinio valdymo pultų
Patogus „Philips" universalus valdymo pultas, skirtas kasdieniniam naudojimui ir 
pakeičiantis iki 8 nuotolinio valdymo pultų.

Paprasta naudoti
• Patogiai sugrupuoti mygtukai užtikrina paprastą prieigą prie specialių funkcijų

Puikiai suderinamas su visais prietaisais
• Suderinamas daugiau kaip su 800 modelių

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.
SRP2008B/86

Ypatybės
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 
Patogumas
• Iš anksto užprogramuota Philips prietaisų valdymui
• Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE 

ženklas
• Atsparus smūgiams
• Palaikomi prietaisai: KABELINĖ TELEVIZIJA, DVB-

T, DVD, DVDR-HDD kombinuotas prietaisas, 
SAT, Televizorius, VCR

Valdymas infraraudonais spinduliais
• Prietaisų modelių skaičius duomenų bazėje: 

Daugiau kaip 800
• Funkcionavimo nuotolis: 10 m
• Siųstuvo šviesos diodai: 1
• Universalaus IR kodo duomenų bazė

Maitinimas
• Baterijos tipas: AAA

Pakavimo matmenys

14,5 x 27,5 x 2,9 cm
• Grynasis svoris: 0,145 kg
• Bendras svoris: 0,183 kg
• Pakuotės svoris: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 49329 5
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Išdėstymo tipas: Pakabinti

Sąranka
• Nustatymo metodas: prietaise

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
• Grynasis svoris: 0,87 kg
• Bendras svoris: 1,58 kg
• Pakuotės svoris: 0,71 kg
• GTIN: 1 87 12581 49329 2
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
•
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