
 

 

Philips Perfect replacement
Универсално 
дистанционно у-ние

"4 в 1"
Smart бутон
Функции на обучение

SRP3014
Универсално дистанционно управление "4 в 1"
С функции на обучение
Заменя до 4 дистанционни управления за устройства като телевизия, сателитна телевизия, 

мултимедиен плейър, Blue-ray, DVD, компактна тонколона, игрална конзола, AUX и др. Лесна 

настройка с помощта на библиотеката с кодове или копиране на съществуващото дистанционно 

с помощта на функцията за обучение.

Пълна съвместимост с вашите устройства
• Съвместимост с до 2000 популярни марки
• Списък с ИЧ кодове до 8000 кода

Лесна употреба
• Лесно настройване чрез код за дистанционното управление
• Smart бутон с едно докосване за показване на менюто на приложението в телевизора
• Добре групирани бутони за лесен достъп до определени функции

Функции на обучение
• Персонализирате лесно всички бутони на дистанционното управление.



 ИЧ код до 8000 кода
Базата данни на ИЧ кодове съдържа най-добрите 
потребителски марки и популярни локални марки 
телевизия, сателитна телевизия, мултимедиен 
плейър, Blue-ray, DVD, компактна тонколона и 
игрова конзола и други

Лесна настройка чрез код
Лесен избор и настройка на код от списъка с 
кодове.

Копиране на произволен бутон от 
дистанционното управление
Копирайте всеки бутон от съществуващото 
дистанционно, като използвате функцията на 
обучение. Лесно е да персонализирате всеки 
бутон на дистанционното за удобно използване.
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Комфорт
• Брой на бутоните: 46
• Одобрения от регулаторните органи: CE 
маркировка

• Поддържани устройства: Телевизор, DTV, 
КАБЕЛ, SAT, Blu-ray плейър, DVD, DVR, 
Устройство за поточно предаване

• Езици на ръководството: EN/FR/ES

Възможности за инфрачервена връзка
• Диапазон на носещата честота: 24 – 55 kHz
• Брой марки в базата данни: Над 1000
• Работно разстояние: 33 фута (10 м)
• Ъгъл на излъчване: 45 градуса
• Предаващи светодиоди: 1
• Универсална база данни на ИЧ кодове

Захранване
• Живот на батерията: 12 месеца
• Тип батерия: AAA
• Брой батерии: 2

Настройка
• Метод за настройка: на устройството

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

5.1 x 10,8 x 1,7 инча
• Бруто тегло: 0,375 lb
• Нето тегло: 0,258 lb
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Тегло на опаковката: 0,117 lb
• Начин на поставяне: Окачен
• EAN: 69 59033 84315 0

Външен кашон
• Бруто тегло: 2,789 lb
• Външен кашон (л x Ш x В): 11,5 x 7,6 x 6,3 инча
• Нето тегло: 1,548 lb
• Брой потребителски опаковки: 6
• Тегло на опаковката: 1,241 lb
• GTIN: 1 69 59033 84315 7
•

Спецификации
Универсално дистанционно у-ние
"4 в 1" Smart бутон, Функции на обучение
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