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"4 в 1" TV/VCR/DVD/SAT

SRP3004
Бърза и лесна настройка

Опитайте бързата и лесна настройка на универсалното дистанционно управление 
Philips с неговия новаторски SimpleSetup. С XL бутони и защитна рамка, то е лесно за 
употреба и заменя идеално стари, изгубени или счупени дистанционни управления.

Идеален заместител на вашето дистанционно
• Дистанционно "4 в 1" за вашия телевизор, видео, STB и DVD плейър/рекордер.
• Готово за използване с апаратура на Philips

Лесна употреба
• SimpleSetup е ексклузивна функция на Philips
• Защитната рамка дава допълнително удобство и здрав захват
• Големите бутони подобрява работата и четимостта

Пълна съвместимост
• Работи с повече от 800 устройства

Обслужване на клиенти
• Двегодишна ограничена гаранция
• Услуги по поддръжката от URC чрез специалния уеб сайт



 Дистанционно управление "4 в 1"
Заменете отрупаната с дистанционни управления 
маса с едно надеждно устройство, което ще 
управлява вашия телевизор, VCR, сателитен 
приемник (или кабелна приставка STB) и DVD, 
независимо от марката или модела.

SimpleSetup

Конфигурирайте универсалното дистанционно 
управление бързо и лесно благодарение на 
новаторската функция SimpleSetup.

Рамка за допълнителна защита
Допълнителната защита със специални гумени 
ръбове намалява вероятността от счупване на 
дистанционното управление. Освен това, тя 
подобрява удобството и дава здрав захват на 
дистанционното в ръката ви.

Голям бутон
Големите бутони са бутони с по-голям размер с 
цел по-добро разчитане на маркировката им. 
Заедно с това натискането на бутоните е по-
удобно поради увеличения с 2 мм размер в 
сравнение с бутоните на обикновените 
дистанционни.

Двегодишна ограничена гаранция
Това изделие има двегодишна ограничена 
гаранция.

Онлайн услуги по поддръжката от 
URC
Специална услуга по поддръжката на вашето 
дистанционно управление, като всички кодове за 
всички марки са на разположение чрез URC сайта 
на Philips.
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Акценти
движение (6), ShowView, VCR plus, Управление •
Удобство
• функция на бутона за копиране
• Функции на DVD: Бутони за движение, 
Управление на системното меню, Управление 
на дисковото меню, Цифрови клавиши, Избор 
на субтитри, Аудио настройки

• Предварително програмиран за Philips
• Одобрения от регулаторните органи: CE 
маркировка

• Функции SAT/CBL (сателит/кабел): Цифрови 
клавиши, Управление на менюто, Ръководство, 
информация, Функции за текст, Канал нагоре/
надолу, Сила на звука нагоре/надолу, 
изключване на звука

• Поддръжка на езици: EN/FR/DE/IT/ES/NL/DK/
SV/NO/FI/PT/TR

• Издръжлив на удари
• Опростена настройка на системата
• Устойчив на пръски
• Брой на бутоните: 31
• Функции на телевизора: Програма нагоре/
надолу, Сила на звука нагоре/надолу, 
изключване на звука, Захранване/готовност, 
Цифрови клавиши, AV избор, външен, 
Управление на менюто, Регулиране на 
цветовете/яркостта, Бутони за телетекст, Бързи 
бутони за текст

• Поддържани устройства: Телевизори, VCR, 
DVD, SAT

• Функции на видеокасетофона: Бутони за 

на менюто

Възможности за инфрачервена връзка
• Работно разстояние: 33 фута (10 м)
• Предаващи светодиоди: 1
• Универсална база данни на ИЧ кодове
• Брой марки в базата данни: Над 800
• Диапазон на носещата честота: 24 - 55 kHz
• Ъгъл на излъчване: 45 градус

Мощност
• Тип батерия: AAA

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

14,5 x 27,5 x 3,4 см
• Нето тегло: 0,116 кг
• Бруто тегло: 0,245 кг
• Тегло с опаковката: 0,129 кг
• EAN: 87 12581 48925 0
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 30 x 15 x 17 см
• Нето тегло: 0,696 кг
• Бруто тегло: 1,678 кг
• Тегло с опаковката: 0,982 кг
• GTIN: 1 87 12581 48925 7
• Брой потребителски опаковки: 6
Дата на издаване  
2017-04-04

Версия: 1.0.8

12 NC: 8670 000 53796
EAN: 87 12581 48925 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com

Спецификации
Универсално дистанционно управление
"4 в 1" TV/VCR/DVD/SAT

http://www.philips.com

