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SRP4004
Rápido e fácil de configurar

Configure seu controle remoto universal Philips de modo rápido e fácil com o inovador 
SimpleSetup. O design ergonômico e os botões extragrandes e fluorescentes facilitam o 
uso do controle, mesmo no escuro.

Fácil de configurar
• Com o SimpleSetup, você pode configurar seus principais dispositivos de modo rápido e fácil
• Opera com mais de 1.000 dispositivos

Fácil de usar
• Botões grandes para um melhor manuseio e leitura
• Opere o controle remoto no escuro usando os botões fluorescentes

Design ergonômico
• Encaixe natural e confortável de segurar

Suporte ao cliente
• Serviço de suporte ao controle remoto universal pode meio de um site exclusivo
• Produto com o Certificado Verde: compromisso sério com a sustentabilidade
• Garantia limitada de um ano



 SimpleSetup
Graças ao inovador recurso SimpleSetup, você pode 
configurar seu controle remoto universal de modo 
rápido e fácil seguindo algumas etapas simples. Uma 
pesquisa independente mostrou que mais de 92% 
dos consumidores avaliaram o novo método 
SimpleSetup como 'bom' ou muito bom'. Por outro 
lado, o método de configuração tradicional teve 
apenas 59% da preferência dos consumidores. 
(Fonte: Synovate, EUA - 2009)

Encaixe natural
O controle remoto possui um formato que se 
encaixa perfeitamente na sua mão para um manuseio 
natural e agradável. Além disso, é muito bonito!

Serviço de suporte online ao controle 
remoto universal
Com o serviço exclusivo de suporte ao controle 
remoto, você tem acesso a todos os códigos de 
todas as marcas pelo site de controles remotos 
universais Philips.

Garantia limitada de um ano
O produto tem garantia limitada de um ano.

Produto Verde Philips
Certificado pela Royal Philips Electronics como 
Produto Verde. Um Produto Verde apresenta um 
desempenho, pelo menos, 10% maior do que seus 
principais concorrentes em aspectos de 
sustentabilidade muito importantes (por exemplo, 
eficiência energética, peso do produto, 
gerenciamento de ciclo de vida etc.).
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Destaques
29,5 x 14,5 x 14,5 cm • Tipo da embalagem: Blister
•

Praticidade
• Suporte a idiomas: EN/ES/PT
• Idiomas no manual: EN/ES/PT
• Número de códigos: 45
• Pré-programado para a Philips
• Aprovações de órgãos reguladores: Marca CE, 

Marca FCC
• Dispositivos suportados: Disc player Blu-ray, 

CABO, DTV, DVD, DVDR-HDD integrados, DVR, 
SAT., TV, Gravador de vídeo

Sensores infravermelhos
• Faixa de freqüência da portadora: 24 a 55 kHz
• Número de marcas no banco de dados: Mais de 

1.000
• Distância operacional: 10 m
• Ângulo de transmissão: 45 grau
• LEDs transmissores: 1
• Banco de dados universal de códigos IR

Alimentação
• Duração das pilhas: 12 meses
• Tipo de bateria: AAA
• Nº de pilhas: 2

Embalagem interna
• Embalagem interna (L x L x A): 

• Peso líquido: 0,424 kg
• Peso bruto: 0,95 kg
• Peso da embalagem: 0,526 kg
• GTIN: 2 87 12581 55431 0
• Número de embalagens para o cliente: 4

Configuração
• Método de configuração: SimpleSetup

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

43,5 x 30 x 16,5 cm
• Peso líquido: 1,272 kg
• Peso bruto: 3,3 kg
• Peso da embalagem: 2,028 kg
• GTIN: 1 87 12581 55431 3
• Número de embalagens para o cliente: 12

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

11,5 x 27,5 x 3,1 cm
• Peso líquido: 0,106 kg
• Peso bruto: 0,15 kg
• Peso da embalagem: 0,044 kg
• EAN: 87 12581 55431 6
• Tipo de colocação em prateleiras: Pendurado
• Número de produtos inclusos: 1
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