
 

 

Philips Perfect replacement
Universele 
afstandsbediening

4 in 1
toetsverlichting

SRP4004
Snel en eenvoudig installeren

Het innovatieve SimpleSetup staat garant voor een snelle en eenvoudige installatie van uw 
universele Philips-afstandsbediening. Dankzij het ergonomische ontwerp en de extra grote, 
fluorescerende toetsen is deze afstandsbediening zelfs in het donker zeer gebruiksvriendelijk.

Eenvoudig te gebruiken
• SimpleSetup is een exclusieve functie van Philips
• Grote knoppen voor meer gebruiksgemak
• Dankzij de fluorescerende knoppen kunt u de afstandsbediening eenvoudig in het donker 

gebruiken

Ergonomisch ontwerp
• Natuurlijke vormgeving en gemakkelijk vast te houden

Volledig compatibel met uw apparaten
• Geschikt voor meer dan 1000 apparaten

Klantondersteuning
• 2 jaar beperkte garantie
• URC-ondersteuningsservice via de speciale website
• Gecertificeerd Green Product: sterke nadruk op duurzaamheid



 SimpleSetup
Met de innovatieve SimpleSetup-functie stelt u de 
universele afstandsbediening in slechts 3 eenvoudige 
stappen in: 1. Zoek de merkcode van uw apparaat op 
en voer deze in op de afstandsbediening 2. Druk op 
de aan-uitknop totdat uw apparaat wordt 
uitgeschakeld 3. Controleer of alle toetsen werken. 
Klaar!

URC-ondersteuningsservice via internet
Speciale ondersteuning voor uw afstandsbediening, 
waarbij alle codes van alle merken beschikbaar zijn 
via de URC-website van Philips.

Philips Green Product
Gecertificeerd door Royal Philips Electronics als 
Green Product. Green Product betekent dat de 
prestaties van het apparaat tenminste 10% beter zijn 
dan die van de belangrijkste concurrenten wat 
bepaalde duurzaamheidsaspecten betreft (bijv. 
energiezuinigheid, productgewicht, beheer van de 
levenscyclus enz.).
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Kenmerken
• Aantal batterijen: 2
Gemak
• Taalondersteuning: EN/IT/ES/PT/TR
• Aantal toetsen: 45
• Voorgeprogrammeerd voor Philips
• Officiële goedkeuringen: CE-markering
• Schokbestendig
• Ondersteunde apparaten: Blu-ray-speler, KABEL, 

DVB-T, DVD, DVDR-HDD-combi, SAT, TV, 
Videorecorder

Mogelijkheden met infrarood
• Bereik van de draagfrequentie: 24 - 55 kHz
• Aantal merken in database: Meer dan 1000
• Bedieningsafstand: 10 m
• Transmissiehoek: 45 graad
• LED's: 1
• Database met universele IR-code

Vermogen
• Batterijen meegeleverd
• Levensduur batterij: 12 maanden
• Batterijtype: AAA

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

14,5 x 27,5 x 3,2 cm
• Nettogewicht: 0,104 kg
• Brutogewicht: 0,223 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,119 kg
• EAN: 87 12581 49290 8
• Type schap: Ophanging
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

Configuratie
• Configuratiemethode: SimpleSetup

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
• Nettogewicht: 0,624 kg
• Brutogewicht: 1,654 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,03 kg
• GTIN: 1 87 12581 49290 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
•
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