
 

 

Philips Perfect replacement
Τηλεχειριστήριο γενικής 
χρήσης

4 σε 1

SRP3004
Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση

Απολαύστε γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση με το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης της Philips 

και την πρωτοποριακή λειτουργία SimpleSetup. Χάρη στα υπερμεγέθη κουμπιά και το 

προστατευτικό πλαίσιο, είναι εύχρηστο και ιδανικό για την αντικατάσταση παλιών, χαμένων ή 

χαλασμένων τηλεχειριστηρίων.

Ιδανικός αντικαταστάτης του παλιού τηλεχειριστηρίου
• Τηλεχειριστήριο 4 σε 1 για TV, DVD player/recorder, STB και VCR
• Έτοιμοι για χρήση με εξοπλισμό Philips

Εύκολη χρήση
• Το SimpleSetup είναι μια αποκλειστική λειτουργία της Philips
• Το προστατευτικό αυξάνει την άνεση και εξασφαλίζει σταθερό κράτημα
• Μεγάλα κουμπιά που διευκολύνουν το χειρισμό και την ανάγνωση.

Πλήρης συμβατότητα με τις συσκευές σας
• Συμβατό με περισσότερες από 1.000 μάρκες

Υποστήριξη πελατών
• Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών
• Ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης URC μέσω αποκλειστικής τοποθεσίας web



 Τηλεχειριστήριο 4 σε 1
Αντικαταστήστε ένα τραπέζι γεμάτο 
τηλεχειριστήρια με μια ανθεκτική μονάδα που 
χειρίζεται την τηλεόραση, το DVD player/recorder, 
το δέκτη δορυφορικού σήματος, το δέκτη 
επίγειου ψηφιακού σήματος ή το καλωδιακό set-
top box (STB) και το βίντεο, ανεξαρτήτως μάρκας 
ή μοντέλου.

SimpleSetup
Ρυθμίστε το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης 
γρήγορα και εύκολα, χάρη στην πρωτοποριακή 
λειτουργία SimpleSetup που απαιτεί μόλις 3 απλά 
βήματα: 1. Αναζητήστε τον κωδικό της συσκευής 
σας και πληκτρολογήστε τον στο τηλεχειριστήριο 
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης μέχρι να σβήσει η συσκευή σας 
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πλήκτρα λειτουργούν. 
Έτοιμο!

Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών
Το προϊόν διαθέτει περιορισμένη εγγύηση 2 ετών.

Ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης 
URC
Αποκλειστική υπηρεσία υποστήριξης για το 
τηλεχειριστήριό σας, για εύρεση όλων των 
κωδικών για όλες τις μάρκες,διαθέσιμη μέσω της 
τοποθεσίας web URC της Philips.

Μεγάλα κουμπιά
Τα μεγαλύτερου μεγέθους κουμπιά στο 
τηλεχειριστήριο διευκολύνουν την ανάγνωση της 
ετικέτας. Επιπλέον, το πάτημα των κουμπιών 
γίνεται πιο βολικό, καθώς το μέγεθός τους έχει 
αυξηθεί κατά 2 χιλ. σε σύγκριση με το τυπικό 
μέγεθος κουμπιών τηλεχειριστηρίου.
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Χαρακτηριστικά
• Μάρκες στη βάση δεδομένων: Πάνω από 1000 •
Ευκολία
• Λειτουργίες DVD: Ρυθμίσεις ήχου, Αριθμητικά 
πλήκτρα, Έλεγχος μενού δίσκου, Επιλογή 
υποτίτλων, Έλεγχος μενού συστήματος, 
Πλήκτρα μεταφοράς

• Υποστήριξη γλωσσών: EN/EL/RU/CZ/PL/HU/SK/
RO/HR/BG/SL/UK

• Αριθμός πλήκτρων: 31
• Προγραμματισμένο για τη Philips
• Ρυθμιστικές εγκρίσεις: Σήμανση CE
• Λειτουργίες SAT/CBL: Κανάλι επάνω/κάτω, 
Αριθμητικά πλήκτρα, Οδηγός, πληροφορίες, 
Έλεγχος μενού, Λειτουργίες κειμένου, Αύξηση/
μείωση έντασης, σίγαση

• Ανθεκτικό στα χτυπήματα
• Αδιάβροχο (μικρές ποσότητες υγρών)
• Υποστηριζόμενες συσκευές: DVD, SAT, 
Τηλεόραση, VCR

• Λειτουργίες τηλεόρασης: Επιλογή AV, 
εξωτερική, Έλεγχος χρωμάτων/φωτεινότητας, 
Αριθμητικά πλήκτρα, Πλήκτρα γρήγορου 
κειμένου, Έλεγχος μενού, Λειτουργία/αναμονή, 
Πρόγραμμα επάνω/κάτω, Πλήκτρα Teletext, 
Αύξηση/μείωση έντασης, σίγαση

• Λειτουργίες VCR: Έλεγχος μενού, ShowView, 
VCR plus, Πλήκτρα μεταφοράς (6)

Δυνατότητα σύνδεσης μέσω 
υπερύθρων
• Εύρος συχνοτήτων φορέα: 24 - 55 kHz

• Απόσταση λειτουργίας: 10 μ (33 πόδια)
• Γωνία μετάδοσης: 45 μοίρες
• LED εκπομπής: 1
• Βάση κωδικών IR γενικής χρήσης

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: AAA

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

14,5 x 27,5 x 3,4 εκ.
• EAN: 87 12581 49331 8
• Μικτό βάρος: 0,245 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,116 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Καθαρό απόβαρο: 0,129 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση

Ρύθμιση
• Μέθοδος ρύθμισης: SimpleSetup

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,678 κ.
• GTIN: 1 87 12581 49331 5
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

30 x 15 x 17" εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,696 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Καθαρό απόβαρο: 0,982 κ.
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