
 

 

Philips
Univerzálne diaľkové 
ovládanie

4 v 1 TV/VCR/DVD/SAT

SRP5004
Rýchle a jednoduché nastavenie

Vychutnajte si rýchle a jednoduché nastavenie s univerzálnym diaľkovým ovládaním Philips vďaka 
inovatívnej funkcii SimpleSetup. Vďaka svojmu ergonomickému dizajnu, podsvieteným tlačidlám a 
príjemne mäkkému povrchu sa toto ovládanie jednoducho používa a dokonale vám padne do ruky

Jednoduché používanie
• SimpleSetup je exkluzívna funkcia spoločnosti Philips
• Veľké tlačidlá zlepšujú ovládanie a čitateľnosť
• Používajte diaľkové ovládanie v tme pomocou čiastočne podsvietených tlačidiel

Ergonomický dizajn
• Prirodzene padne do rúk používateľa
• Príjemné uchopenie a protišmykový povrch – zadná časť je potiahnutá mäkkým materiálom

Úplná kompatibilita
• Diaľkové ovládanie sa dokáže naučiť ovládať nové zariadenia
• Funguje s viac 1000 zariadeniami a poskytovateľmi digitálnej TV

Starostlivosť o zákazníkov
• Obmedzená záruka 2 roky
• Služba podpory URC cez určenú webovú stránku
• Certifikovaný ekologický produkt: vysoké úsilie o udržateľnosť zdrojov



 SimpleSetup

Vaše univerzálne diaľkové ovládanie nastavíte rýchlo 
a jednoducho vďaka inovatívnej funkcii SimpleSetup.

Ergonomický dizajn
Tvar diaľkového ovládania sa dokonale hodí do ruky 
na prirodzené a vyvážené ovládanie. A zároveň 
skvele vyzerá!

Obmedzená záruka 2 roky
Pre tento produkt platí obmedzená záruka 2 roky.

Služba podpory URC online
Služba podpory určená pre vaše diaľkové ovládanie, 
kde môžete nájsť všetky kódy pre všetky značky, je 
dostupná cez webovú stránku URC spoločnosti 
Philips.

Ekologický produkt Philips

S certifikáciou Ekologický produkt spoločnosti Royal 
Philips Electronics. Ekologický produkt znamená, že 
výkon zariadenia je minimálne o 10 % lepší v 
porovnaní s hlavnými konkurentmi pri zvolených 
oblastiach udržateľnosti zdrojov (napr. energetická 
účinnosť, hmotnosť produktu, manažment 
životnosti a pod.).
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Hlavné prvky
• Typ batérie: AAA • Počet spotrebiteľských balení: 6
•

Vybavenie a vlastnosti
• Predprogramované pre Philips
• Regulačné schválenia: Značka CE
• Otrasuvzdorné
• Jednoduché nastavenie systému
• Podporované zariadenia: TV, KÁBEL, SAT, DVB-T, 

DVD, Kombinovaný DVDR-HDD, VCR, Prehrávač 
diskov Blu-Ray

• Jazyková podpora: EN/IT/ES/PT/TR
• Počet tlačidiel: 49

Infračervené schopnosti
• Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)
• Vysielajúce LED diódy: 1
• Univerzálna databáza IR kódu
• Počet značiek v databáze: Viac ako 1000
• Rozsah nosnej frekvencie: 24 - 55 kHz
• Uhol vysielania: 45 stupeň

Príkon

• Životnosť batérie: 12 mesiacov
• Batérie pribalené
• Počet batérií: 2

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 14,5 x 27 5 x 3 cm
• Čistá hmotnosť: 0,106 kg
• Hmotnosť brutto: 0,296 kg
• Hmotnosť obalu: 0,19 kg
• EAN: 87 12581 49293 9
• Typ policového umiestnenia: Zavesenie
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Displej

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 30 x 25,3 x 18,6 cm
• Čistá hmotnosť: 0,636 kg
• Hmotnosť brutto: 2,296 kg
• Hmotnosť obalu: 1,66 kg
• GTIN: 1 87 12581 49293 6
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