
 

 

Philips Perfect replacement
Uniwersalny pilot

4 w 1
podświetlane przyciski

SRP5004
Szybka i prosta konfiguracja

Innowacyjny system SimpleSetup sprawia, że konfiguracja uniwersalnego pilota zdalnego 
sterowania firmy Philips jest szybka i łatwa. Ergonomiczna konstrukcja, podświetlane przyciski 
i miękkie wykończenie sprawiają, że ten pilot jest łatwy w użyciu i doskonale mieści się w ręce.

Wygodne użytkowanie
• SimpleSetup to wyjątkowa funkcja firmy Philips
• Duże przyciski ułatwiające obsługę i odczytywanie funkcji urządzenia
• Korzystaj z pilota w ciemności dzięki częściowo podświetlanym przyciskom.

Ergonomiczna budowa
• Naturalnie dopasowuje się do kształtu dłoni, wygodny
• Miękka tylna powierzchnia zapewnia wygodne i pewne trzymanie.

Pełna zgodność z urządzeniami
• Pilot może uczyć się obsługi nowych urządzeń
• Zgodny z ponad 1200 markami

Obsługa klienta
• Pomoc dotycząca pilotów uniwersalnych na dedykowanej stronie internetowej
• Certyfikowany produkt ekologiczny: mocne zaangażowanie w ochronę środowiska



 SimpleSetup
Możesz wygodnie i szybko skonfigurować swojego 
pilota dzięki innowacyjnej funkcji SimpleSetup w 
trzech prostych krokach: 1. Poszukaj kodu marki 
swojego urządzenia i wprowadź go do pilota 2. 
Naciśnij wyłącznik, aż urządzenie wyłączy się 3. 
Sprawdź, czy wszystkie przyciski działają. Gotowe!

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.

Ekologiczny produkt firmy Philips
Posiada atest ekologicznego produktu Royal Philips 
Electronics. Ekologiczny produkt posiada o co 
najmniej 10% lepsze dane techniczne niż inne 
produkty tej samej kategorii oferowane przez 
konkurencję, w zakresie bardzo ważnych czynników 
wpływających na ochronę środowiska (np. 
energooszczędność, waga produktu, okres 
eksploatacji itp.).
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Zalety
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2
Udogodnienia
• Obsługa języka: EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/HR/

BG/SL/UK
• Liczba przycisków: 49
• Fabrycznie zaprogram. dla Philips
• Certyfikaty: Oznaczenie CE
• Odporny na wstrząsy
• Obsługiwane urządzenia: Odtwarzacz płyt Blu-ray, 

TV KABLOWA, DVB-T, DVD, Zestaw z 
nagrywarką DVD z dyskiem twardym, SAT, 
Telewizory, Magnetowid

Możliwość wykorzystania podczerwieni
• Zakres częstotliwości nośnej: 24–55 kHz
• Ilość marek w bazie danych: Ponad 1200
• Zasięg działania: 10 m
• Kąt transmisji: 45 stopnie
• Nadawcze diody LED: 1
• Uniwersalna baza kodów IR

Moc
• Zestaw z bateriami
• Czas eksploatacji baterii: 12 miesięcy
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA

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

14,5 x 27,5 x 3 cm
• Waga netto: 0,106 kg
• Waga brutto: 0,3 kg
• Ciężar opakowania: 0,194 kg
• EAN: 87 12581 49294 6
• Typ ułożenia półki: Zawieszane
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Wyświetlacz

Konfiguracja
• Konfiguracja: SimpleSetup

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

30 x 25,3 x 18,6 cm
• Waga netto: 0,636 kg
• Waga brutto: 2,32 kg
• Ciężar opakowania: 1,684 kg
• GTIN: 1 87 12581 49294 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
•
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