
 

 

Philips
Pilot zdalnego sterowania

2 w 1 — do TV/DVD

SRP5002
Pilot zamienny

Łatwy w obsłudze pilot do telewizorów, odtwarzaczy i nagrywarek DVD firmy Philips

Idealnie zastąpi Twój stary pilot
• Doskonale zastąpi zepsutego pilota TV Philips
• Doskonałe piloty zastępujące zepsute odpowiedniki do urządzeń DVD(R) - HDD

Duża wygoda
• Klawisz Shift zapewnia dodatkowe funkcje poszczególnych klawiszy
• Specjalne przyciski do nawigacji w menu

Szybka i łatwa konfiguracja
• W celu uzyskania pomocy zadzwoń na infolinię pilotów uniwersalnych.
• W zestawie są baterie, więc pilot jest gotowy do działania

Obsługa klienta
• 2 lata ograniczonej gwarancji
• Pomoc dotycząca pilotów uniwersalnych na dedykowanej stronie internetowej

Przyjazny środowisku
• Bezhalogenowy



 Doskonałe piloty 2 w 1 do urządzeń 
firmy Philips
Ten pilot idealnie zastąpi Twój zepsuty lub zgubiony 
pilot do urządzeń DVD(R) i HDD firmy Philips. 
Oferuje wszystkie funkcje pilota do telewizora oraz 
funkcje pilota do urządzenia DVD firmy Philips. 
Ponieważ oznaczenia są takie same, jak na starym 
pilocie, obsługa jest niezwykle łatwa.

Większa funkcjonalność
Dzięki klawiszowi Shift każdy klawisz spełnia dwie 
funkcje. Podwaja to możliwości zastosowania 
Twojego uniwersalnego pilota.

2 lata ograniczonej gwarancji
Produkt objęty jest 2-letnią ograniczoną gwarancją.

Pomoc dotycząca pilotów w Internecie
Dedykowana pomoc techniczna dla Twojego pilota, 
gdzie znajdziesz wszystkie kody dla obsługiwanych 
marek, dostępna za pośrednictwem strony 
internetowej firmy Philips poświęconej 
uniwersalnym pilotom.

Bezhalogenowy
Do wyprodukowania tego pilota nie używano 
substancji niebezpiecznych.
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Zalety
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
•

Udogodnienia
• Obsługa języka: GB/F/D/E/I/NL/S
• Funkcje DVD: Przyciski transportu, Sterowanie 

menu systemu, Sterowanie menu płyty, Przyciski 
numeryczne, Wybór języka napisów, Ustawienia 
dźwięku

• Języki w instrukcji: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Fabrycznie zaprogram. dla Philips
• Certyfikaty: Oznaczenie CE
• Bryzgoszczelny
• Funkcje TV: Następny/poprzedni program, 

Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz., Tryb pracy/
gotowości, Przyciski numeryczne, Wybór 
urządzenia AV, zewnętrzne, Sterowanie menu, 
Regulacja koloru/jasności, Przyciski telegazety, 
Przyciski szybkiego tekstu, Poprzedni program, 
16:9

• Liczba przycisków: 43

Zasilanie
• Czas eksploatacji baterii: 6 miesięcy
• Zestaw z bateriami
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA

Możliwość wykorzystania podczerwieni
• Zasięg działania: 7 m
• Nadawcze diody LED: 1
• Kąt transmisji: 90 stopnie
• Protokół IR: RC5 i RC6

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

15,7 x 30,4 x 2,4 cm
• Waga brutto: 0,229 kg
• Waga netto: 0,071 kg
• Ciężar opakowania: 0,158 kg
• EAN: 87 12581 43325 3
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Typ ułożenia półki: Poziomo

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,812 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

30,9 x 14,9 x 16,1 cm
• Waga netto: 0,426 kg
• Ciężar opakowania: 1,386 kg
• GTIN: 1 87 12581 43325 0
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