
 

 

Philips Perfect replacement
Telecomandă universală

4 în 1

SRP3004
Configurare rapidă şi uşoară

Experimentaţi o configurare rapidă şi uşoară cu telecomanda universală Philips cu 
tehnologia inovatoare SimpleSetup. Cu butoanele XL şi cadrul de protecţie, este uşor de 
utilizat şi excelentă pentru înlocuirea telecomenzilor vechi, pierdute sau stricate.

Înlocuitorul ideal al telecomenzii dumneavoastre vechi
• Telecomandă 4 în 1 pentru televizor, DVD player/recorder, STB și VCR
• Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips

Ușor de utilizat
• SimpleSetup este o caracteristică inovatoare implementată de Philips
• Cadrul de protecţie sporește confortul și oferă o prindere fermă
• Butoanele mari sporesc operabilitatea și lizibilitatea.

Compatibilitate completă cu dispozitivele dumneavoastră
• Compatibil cu peste 1000 de mărci

Asistenţă pentru clienţi
• Asistenţă URC prin site-ul Web dedicat



 Telecomandă 4 în 1
Înlocuiește o serie întreagă de telecomenzi cu o 
singură unitate robustă care controlează televizorul, 
DVD playerul/recorderul, receiverul de satelit, 
receiverul terestru digital sau set-top boxul cu cablu 
(STB) și videorecorderul, indiferent de marcă sau 
model.

SimpleSetup
Configuraţi-vă telecomanda universală rapid și ușor 
cu ajutorul caracteristicii inovatoare SimpleSetup, 
care necesită doar 3 pași simpli: 1. Căutaţi codul 
pentru marca dumneavoastră de dispozitiv și 
introduceţi-l în telecomandă 2. Apăsaţi butonul 
pornit/oprit până când dispozitivul se închide 3. 
Verificaţi dacă funcţionează toate tastele. Gata!

Serviciu de asistenţă URC online
Asistenţă tehnică dedicată pentru telecomanda 
dumneavoastră prin intermediul căreia codurile 
pentru toate mărcile sunt disponibile pe site-ul Web 
Philips URC.

Butoane mari
Butoanele mari ale telecomenzii facilitează citirea 
etichetei. În plus, apăsarea butoanelor devine mai 
confortabilă, deoarece dimensiunea a crescut cu 2 
mm faţă de cea pentru butonul standard.
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Repere
• Unghi transmisie: 45 grad •
Confort
• Funcţii DVD: Setări audio, Taste numerice, 

Control meniu disc, Selectare subtitrare, Control 
meniu sistem, Chei de transport

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

• Număr de taste: 31
• Preprogramat pentru Philips
• Reglementări și standarde: Siglă CE
• Funcţii SAT/CBL: Rulare canale sus/jos, Taste 

numerice, Ghid, informaţii, Control meniu, Funcţii 
text, Creștere/diminuare volum, mut

• Rezistent la șocuri
• Rezistent la stropire
• Dispozitive acceptate: DVD, SAT, Televizor, VCR
• Funcţii TV: Selectare AV, extern, Control culoare/

luminozitate, Taste numerice, Taste rapide text, 
Control meniu, Funcţionare/Standby, Program 
(sus/jos), Taste teletext, Creștere/diminuare 
volum, mut

• Funcţii VCR: Control meniu, Showview, VCR plus, 
Taste de comandă (6)

Funcţie infraroșu
• Interval frecvenţă de transmitere: 24 - 55 kHz
• Numărul de mărci din baza de date: Peste 1000
• Distanţă de operare: 33 ft (10 m)

• LED-uri de transmisie: 1
• Bază de date universală de coduri IR

Alimentare
• Tip baterie: AAA

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

14,5 x 27,5 x 3 cm
• EAN: 87 12581 49331 8
• Greutate brută: 0,225 kg
• Greutate netă: 0,19 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Greutate proprie: 0,035 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare

Configurare
• Metodă de configurare: SimpleSetup

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,832 kg
• GTIN: 1 87 12581 49331 5
• Cutie exterioară (L x L x Î): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
• Greutate netă: 1,14 kg
• Număr de ambalaje: 6
• Greutate proprie: 0,692 kg
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