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SRP5002
Telecomando de substituição

O comando familiar para TVs e DVD(R) Philips

O substituto ideal para o seu velho telecomando
• O substituto ideal para telecomandos partidos de televisores Philips
• O substituto ideal para telecomandos Philips DVD(R) - HDD avariados

Grande comodidade
• As teclas de deslocação dão acesso a funções secundárias das teclas
• Teclas específicas para navegação nos menus

Configuração rápida e fácil
• Para esclarecimentos ou assistência, contacte a linha de serviço URC
• Pilhas incluídas: desembrulhar e usar

Apoio ao cliente
• 2 Anos de garantia limitada
• Serviço de suporte URC via Web site dedicado

Amigo do ambiente
• Telecomando sem halogéneo



 2 Anos de garantia limitada
Este produto tem uma garantia limitada de 2 anos.

Serviço de suporte URC on-line
Serviço de suporte dedicado para o seu 
telecomando, onde estão disponíveis todos os 
códigos de todas as marcas através do Web site 
URC da Philips.

Livre de halogéneo
É garantida a ausência de substâncias perigosas neste 
telecomando.
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Destaques
• Pilhas incluídas
Comodidade
• Funções DVD: Definições áudio, Teclas de dígitos, 

Controlo do menu de disco, Selecção de legendas, 
Controlo do menu do sistema, Teclas de 
transporte

• Suporte de linguagem: GB/F/D/E/I/NL/S
• Idiomas do manual: EN/FR/ES/DE/NL/IT/PT/SV/

FIN
• Número de teclas: 43
• Pré-programado para Philips
• Aprovações regulamentares: Marca CE
• À prova de salpicos
• Funções TV: 16:9, Selecção AV, externa, Controlo 

da Cor/Luminosidade, Teclas de dígitos, Teclas de 
texto rápidas, Controlo de menus, Energia/Espera, 
Programa anterior, Aumentar/diminuir um 
programa, Teclas de teletexto, Aumentar/diminuir 
volume, sem som

Capacidades de Infravermelhos
• Protocolo IR: RC5 e RC6
• Distância de funcionamento: 7 m
• Ângulo de transmissão: 90 grau
• LEDs de transmissão: 1

Alimentação

• Vida útil da bateria: 6 meses
• Tipo de pilhas: AAA

Configuração
• Método de configuração: no dispositivo

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

15,7 x 30,4 x 2,4 cm
• Peso bruto: 0,229 kg
• Peso líquido: 0,071 kg
• Tara: 0,158 kg
• EAN: 87 12581 43325 3
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tipo de disposição na prateleira: Pendurado

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,812 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

29,9 x 16,9 x 19,4 cm
• Peso líquido: 0,426 kg
• Tara: 1,386 kg
• GTIN: 1 87 12581 43325 0
• Número de embalagens para o consumidor: 6
•
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