
 

 

Philips Perfect replacement
Τηλεχειριστήριο γενικής 
χρήσης

4 σε 1
κουμπιά με οπίσθιο φωτισμό

SRP5004
Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση

Απολαύστε γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση με το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης της Philips 

και την πρωτοποριακή λειτουργία SimpleSetup. Χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό, τα κουμπιά με 

οπισθοφωτισμό και απαλό φινίρισμα, το τηλεχειριστήριο είναι εύκολο στη χρήση και ταιριάζει 

απόλυτα στο χέρι σας

Εύκολη χρήση
• Το SimpleSetup είναι μια αποκλειστική λειτουργία της Philips
• Μεγάλα κουμπιά που διευκολύνουν το χειρισμό και την ανάγνωση
• Λειτουργία του τηλεχειριστηρίου στο σκοτάδι χάρη στα κουμπιά με απαλό 
οπισθοφωτισμό

Εργονομική σχεδίαση
• Βολικό σχήμα, άνετο στο χειρισμό
• Το μαλακό κάλυμμα της πίσω πλευράς εξασφαλίζει μια απαλή και αντιολισθητική λαβή.

Πλήρης συμβατότητα με τις συσκευές σας
• Το τηλεχειριστήριο μπορεί να μάθει νέες συσκευές και ευκολία χρήσης
• Συμβατό με περισσότερες από 1.200 μάρκες

Υποστήριξη πελατών
• Ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης URC μέσω αποκλειστικής τοποθεσίας web
• Πιστοποιημένο φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν: Ισχυρή δέσμευση για αειφόρο 
ανάπτυξη



 SimpleSetup
Ρυθμίστε το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης 
γρήγορα και εύκολα, χάρη στην πρωτοποριακή 
λειτουργία SimpleSetup που απαιτεί μόλις 3 απλά 
βήματα: 1. Αναζητήστε τον κωδικό της συσκευής 
σας και πληκτρολογήστε τον στο τηλεχειριστήριο 
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης μέχρι να σβήσει η συσκευή σας 
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πλήκτρα λειτουργούν. 
Έτοιμο!

Ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης 
URC
Αποκλειστική υπηρεσία υποστήριξης για το 
τηλεχειριστήριό σας, για εύρεση όλων των 
κωδικών για όλες τις μάρκες,διαθέσιμη μέσω της 
τοποθεσίας web URC της Philips.

Φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν της 
Philips
Πιστοποιημένο από τη Royal Philips Electronics ως 
προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον. Ένα προϊόν 
φιλικό προς το περιβάλλον συνεπάγεται ότι η 
απόδοση της συσκευής είναι τουλάχιστον 10% 
καλύτερη από αυτή των κύριων ανταγωνιστών σε 
επιλεγμένα θέματα βιωσιμότητας (π.χ ενεργειακή 
απόδοση, βάρος προϊόντος, διαχείριση κύκλου 
ζωής, κ.λπ.).
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