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ovladač

Ovladač 4v1 pro TV, video, DVD 

a SAT

SRP5004
Rychlé a snadné nastavení

Objevte rychlé a snadné nastavení přístrojů pomocí univerzálního dálkového ovladače Philips 
s inovativní technologií SimpleSetup. Díky ergonomickému designu, podsvětlení tlačítek a příjemné 
povrchové úpravě se tento dálkový ovladač snadno používá a dokonale padne do ruky

Snadné použití
• SimpleSetup je exkluzivní funkce od společnosti Philips
• Velká tlačítka zlepšují ovladatelnost a čitelnost
• Částečně podsvětlená tlačítka umožňují používání ve tmě

Ergonomický design
• Přirozeně padne do ruky uživatele
• Hladké uchopení a protiskluzový měkký povrch zadní části

Plná kompatibilita
• Ovladač lze naučit ovládat nová zařízení
• Použitelný s více než 1000 zařízení a poskytovateli digitální TV

Péče o spotřebitele
• 2letá omezená záruka
• Podpora URC prostřednictvím zvláštní webové stránky
• Certifikovaný zelený výrobek: silný závazek k podpoře udržitelného rozvoje



 SimpleSetup

Díky funkci SimpleSetup nastavíte svůj univerzální 
dálkový ovladač snadno a rychle.

Ergonomický design
Tvar ovladače dokonale padne do ruky a umožňuje 
přirozené, vyvážené držení. A kromě toho skvěle 
vypadá!

2letá omezená záruka
Na tento výrobek se vztahuje 2letá omezená záruka.

Online podpora URC
Zvláštní služba podpory pro dálkové ovládání, díky 
níž jsou všechny kódy všech značek dostupné na 
webové stránce Philips URC.

Zelený výrobek Philips

Certifikováno společností Royal Philips Electronics 
jako zelený výrobek: Zelený výrobek znamená, že si 
výrobek počíná ve vybraných oblastech spojených 
s problematikou udržitelného rozvoje (např. 
energetická účinnost, hmotnost výrobku, 
management životnosti) alespoň o 10 % lépe než 
hlavní konkurenti.
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Přednosti
• Typ baterie: AAA • Počet spotřebitelských balení: 6
•

Pohodlí
• Předprogramováno pro Philips: Ano
• Regulační opatření: Značka CE
• Otřesuvzdorný: Ano
• Jednoduchá instalace systému: Ano
• Podporovaná zařízení: Televize, Kabel, SAT, DVB-

T, DVD, Kombinace DVD rekordér - HDD, 
Videorekordér, Blu-Ray přehrávač

• Jazyková podpora: EN/FR/DE/NL/DK/SV/NO/FI
• Počet tlačítek: 49

Infračervený přenos
• Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
• Vysílací diody LED: 1
• Univ. databáze kódů dálkových ovládání: Ano
• Počet značek v databázi: Přes 1000
• Rozsah nosného kmitočtu: 24 - 55 kHz
• Úhel přenosu: 45 stupeň

Spotřeba

• Výdrž baterie: 12 měsíců
• Baterie dodávány s přístrojem: Ano
• Počet baterií: 2

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 14,5 x 27,5 x 3 cm
• Čistá hmotnost: 0,106 kg
• Hrubá hmotnost: 0,293 kg
• Hmotnost obalu: 0,187 kg
• EAN: 87 12581 49292 2
• Typ umístění poličky: Zavěšení
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Displej

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 30 x 25,3 x 18,6 cm
• Čistá hmotnost: 0,636 kg
• Hrubá hmotnost: 2,278 kg
• Hmotnost obalu: 1,642 kg
• GTIN: 1 87 12581 49292 9
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