
 

 

Philips
Τηλεχειριστήριο γενικής 
χρήσης

4 σε 1 TV/VCR/DVD/SAT

SRP4004
Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση

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

με την πρωτοποριακή λειτουργία SimpleSetup. Χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό, τα XL κουμπιά 

και τα φωτεινά κουμπιά φθορίου, το τηλεχειριστήριο είναι εύκολο στη χρήση, ακόμη και στο 

σκοτάδι.

Εύκολο στο χρήση
• Το SimpleSetup είναι μια αποκλειστική λειτουργία της Philips
• Μεγάλα κουμπιά που διευκολύνουν το χειρισμό και την ανάγνωση
• Λειτουργία του τηλεχειριστηρίου στο σκοτάδι χάρη στα κουμπιά φθορίου

Εργονομικός σχεδιασμός
• Φυσική εφαρμογή στα χέρια του χρήστη

Πλήρης συμβατότητα
• Λειτουργεί με περισσότερες από 1000 συσκευές

Υποστήριξη πελατών
• Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών
• Ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης URC μέσω αποκλειστικής τοποθεσίας web
• Πιστοποιημένο φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν: Ισχυρή δέσμευση για αειφόρο 
ανάπτυξη



 SimpleSetup

Ρυθμίστε το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης 
γρήγορα και εύκολα χάρη στην πρωτοποριακή 
λειτουργία SimpleSetup.

Εργονομικός σχεδιασμός
Το σχήμα του τηλεχειριστηρίου ταιριάζει απόλυτα 
στο χέρι σας για φυσικό, ισορροπημένο χειρισμό. 
Ακόμα, διαθέτει ωραία εμφάνιση!

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.

Φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν της 
Philips

Πιστοποιημένο από τη Royal Philips Electronics ως 
προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον. Ένα προϊόν 
φιλικό προς το περιβάλλον συνεπάγεται ότι η 
απόδοση της συσκευής είναι τουλάχιστον 10% 
καλύτερη από αυτή των κύριων ανταγωνιστών σε 
επιλεγμένα θέματα βιωσιμότητας (π.χ ενεργειακή 
απόδοση, βάρος προϊόντος, διαχείριση κύκλου 
ζωής, κ.λπ.).
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Χαρακτηριστικά
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 12 μήνες •
Ευκολία
• Προγραμματισμένο για τη Philips
• Ρυθμιστικές εγκρίσεις: Σήμανση CE
• Ανθεκτικό στα χτυπήματα
• Απλή ρύθμιση συστήματος
• Υποστηριζόμενες συσκευές: Τηλεόραση, 
ΚΑΛΩΔΙΟ, SAT, DVB-T, DVD, DVDR-HDD 
combo, VCR, Blu-Ray player

• Υποστήριξη γλωσσών: EN/IT/ES/PT/TR
• Αριθμός πλήκτρων: 45

Δυνατότητα σύνδεσης μέσω 
υπερύθρων
• Απόσταση λειτουργίας: 10 m (33 πόδια)
• LED εκπομπής: 1
• Βάση κωδικών IR γενικής χρήσης
• Μάρκες στη βάση δεδομένων: Πάνω από 1000
• Εύρος συχνοτήτων φορέα: 24 - 55 kHz
• Γωνία μετάδοσης: 45 μοίρες

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: AAA

• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες
• Αριθμός μπαταριών: 2

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

14,5 x 27,5 x 3,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,104 κ.
• Μικτό βάρος: 0,223 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,119 κ.
• EAN: 87 12581 49290 8
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Κάρτα

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

29,9 x 16,9 x 19,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,624 κ.
• Μικτό βάρος: 1,654 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,03 κ.
• GTIN: 1 87 12581 49290 5
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
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