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2 в 1 за телевизор и DVD

SRP5002
Дистанционно за замяна

Познатото ви дистанционно за телевизори и DVD устройства Philips

Идеален заместител на вашето дистанционно
• Идеално за замяна на счупени дистанционни за телевизори Philips
• Идеален заместител за повредени дистанционни за DVD(R) - HDD на Philips

Изключително удобство
• Бутон за регистър осигурява достъп до вторични функции на бутоните
• Специализирани клавиши за движение в менютата

Бърза и лесна настройка
• За въпроси и помощ се обаждайте на нашата URC сервизна линия
• Включени са батерии за бързо отваряне и работа

Обслужване на клиенти
• Двегодишна ограничена гаранция
• Услуги по поддръжката от URC чрез специалния уеб сайт

Щадящ околната среда
• Без халоген



 Идеални дистанционни "2 в 1" за 
Philips
В случай че дистанционното на вашия DVD(R) и 
HDD Philips е изгубено или счупено, това 
дистанционно е идеалната замяна. То съдържа 
всички функции за телевизори на Philips, 
включително основни функции за DVD на Philips. 
С него се свиква много лесно, защото бутоните 
имат същите обозначения, както оригиналното 
ви дистанционно.

Разширена функционалност
Бутон за регистър осигурява на всеки бутон две 
функции, с което на практика удвоява 
гъвкавостта на вашето универсално 
дистанционно управление.

Двегодишна ограничена гаранция
Това изделие има двегодишна ограничена 
гаранция.

Онлайн услуги по поддръжката от 
URC
Специална услуга по поддръжката на вашето 
дистанционно управление, като всички кодове за 
всички марки са на разположение чрез URC сайта 
на Philips.

Без халоген
Това дистанционно управление гарантирано не 
съдържа опасни вещества.
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Акценти
• Тип батерия: AAA • Брой потребителски опаковки: 6
•

Удобство
• Поддръжка на езици: GB/F/D/E/I/NL/S
• Функции на DVD: Бутони за движение, 
Управление на системното меню, Управление 
на дисковото меню, Цифрови клавиши, Избор 
на субтитри, Аудио настройки

• Езици на ръководството: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Предварително програмиран за Philips
• Одобрения от регулаторните органи: CE 
маркировка

• Устойчив на пръски
• Функции на телевизора: Програма нагоре/
надолу, Сила на звука нагоре/надолу, 
изключване на звука, Захранване/готовност, 
Цифрови клавиши, AV избор, външен, 
Управление на менюто, Регулиране на 
цветовете/яркостта, Бутони за телетекст, Бързи 
бутони за текст, Предишната програма, 16:9

• Брой на бутоните: 43

Мощност
• Живот на батерията: 6 месеца
• Съдържа батерии

Възможности за инфрачервена връзка
• Работно разстояние: 7 м
• Предаващи светодиоди: 1
• Ъгъл на излъчване: 90 градус
• IR протокол: RC5 и RC6

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

15,7 x 30,4 x 2,4 см
• Бруто тегло: 0,229 кг
• Нето тегло: 0,071 кг
• Тегло с опаковката: 0,158 кг
• EAN: 87 12581 43325 3
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Начин на поставяне: Разполагане

Външен кашон
• Бруто тегло: 1,812 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 30,9 x 14,9 x 16,1 см
• Нето тегло: 0,426 кг
• Тегло с опаковката: 1,386 кг
• GTIN: 1 87 12581 43325 0
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