
 

 

Philips
Telecomandă

2-în-1 pentru TV/DVD

SRP5002
Telecomandă de schimb

Telecomandă obişnuită pentru televizoarele şi DVD playerele (R) Philips

Înlocuitorul ideal al telecomenzii dumneavoastre vechi
• Înlocuitorul ideal pentru telecomenzi TV Philips defecte
• Înlocuire ideală pentru telecomenzile Philips DVD(R) - HDD defectate

Comoditate sporită
• Tasta Shift permite accesarea funcţiilor secundare ale tastelor
• Butoane consacrate pentru meniuri

Configurare rapidă și ușoară
• Pentru întrebări și asistenţă, apelaţi linia de asistenţă URC
• Baterii incluse pentru utilizare imediată

Asistenţă pentru clienţi
• Garanţie limitată la 2 ani
• Asistenţă URC prin site-ul Web dedicat

Ecologic
• Fără halogen



 Telecomenzi ideale 2 în 1 pentru Philips
În cazul pierderii sau defectării telecomenzii de la 
playerul dumneavoastră DVD(R) și HDD Philips, 
această telecomandă este înlocuitorul ideal. Conţine 
toate funcţiile televizoarelor Philips, inclusiv funcţiile 
de bază pentru echipamente Philips DVD. Utilizarea 
acestei telecomenzi este foarte simplă, deoarece are 
butoanele marcate cu aceleași simboluri ca și 
telecomanda originală.

Funcţionalitate extinsă
Tasta Shift asigură două funcţii fiecărei taste.

Garanţie limitată la 2 ani
Există o garanţie limitată la 2 ani pentru acest produs.

Serviciu de asistenţă URC online
Asistenţă tehnică dedicată pentru telecomanda dvs. 
prin intermediul căreia codurile pentru toate mărcile 
sunt disponibile pe site-ul Web Philips URC.

Fără halogen
Această telecomandă este garantată că nu conţine 
substanţe periculoase.
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Repere
• Distanţă de operare: 7 m •
Confort
• Limbi: GB/F/D/E/I/NL/S
• Funcţii DVD: Chei de transport, Control meniu 

sistem, Control meniu disc, Taste numerice, 
Selectare subtitrare, Setări audio

• Limbi utilizate în manual: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Preprogramat pentru Philips
• Reglementări și standarde: Siglă CE
• Rezistent la stropire
• Funcţii TV: Program (sus/jos), Creștere/diminuare 

volum, mut, Funcţionare/Standby, Taste numerice, 
Selectare AV, extern, Control meniu, Control 
culoare/luminozitate, Taste teletext, Taste rapide 
text, Program precedent, 16:9

• Număr de taste: 43

Alimentare
• Durata de utilizare a bateriei: 6 luni
• Baterii incluse
• Tip baterie: AAA

Funcţie infraroșu

• LED-uri de transmisie: 1
• Unghi transmisie: 90 grad
• Protocol IR: RC5 și RC6

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

15,7 x 30,4 x 2,4 cm
• Greutate brută: 0,229 kg
• Greutate netă: 0,071 kg
• Greutate proprie: 0,158 kg
• EAN: 87 12581 43325 3
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,812 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 30,9 x 14,9 x 16,1 cm
• Greutate netă: 0,426 kg
• Greutate proprie: 1,386 kg
• GTIN: 1 87 12581 43325 0
• Număr de ambalaje: 6
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