
 

 

Philips Perfect replacement
Universalfjärrkontroll

4-i-1
bakgrundsbelysta knappar

SRP5004
Snabb och enkel installation

Installera snabbt och enkelt med den innovativa funktionen SimpleSetup på universalfjärrkontrollen 
från Philips. Den här fjärrkontrollen är enkel att använda och passar perfekt i handen, tack vare den 
ergonomiska designen, bakgrundsbelysta knappar och den mjuka ytan

Lättanvänd
• SimpleSetup är en exklusiv funktion hos Philips
• Stora knappar förbättrar användbarheten och läsbarheten
• Du kan använda fjärrkontrollen i mörkret med de delvis bakgrundsbelysta knapparna

Ergonomisk design
• Naturlig passform och bekväm att hålla i
• Baksidans mjuka beläggning ger ett mjukt grepp och antihalkskydd.

Helt kompatibel med dina enheter
• Fjärrkontrollen kan lära sig nya enheter för enkel användning
• Fungerar med mer än 1 000 enheter och digital-TV-leverantörer

Kundtjänst
• 2 års begränsad garanti
• Supporthjälp via anpassad webbplats
• Certifierad som miljövänlig produkt: Starkt engagemang för hållbarhet



 SimpleSetup
Ställ in din universalfjärrkontroll snabbt och enkelt 
tack vare den innovativa SimpleSetup-funktionen 
som endast kräver 3 enkla steg: 1. Leta reda på 
enhetens varumärkeskod och ange den i 
fjärrkontrollen 2. Tryck på av/på-knappen tills 
enheten stängs av 3. Kontrollera att alla knappar 
fungerar. Klart!

Supporthjälp online
Anpassad supporthjälp för fjärrkontrollen. Alla 
koder för alla fabrikat finns tillgängliga på Philips 
webbplats för supporthjälp.

Miljövänlig produkt från Philips
Certifierad av Royal Philips Electronics som as 
miljövänlig produkt (Green Product). Det betyder 
att enhetens prestanda är minst 10 % bättre än 
huvudkonkurrenternas när det gäller utvalda 
hållbarhetsfrågor (t.ex. energieffektivitet, 
produktvikt, livscykelhantering osv.).
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Funktioner
• Antal batterier: 2
Bekvämlighet
• Språkstöd: EN/IT/ES/PT/TR
• Antal tangenter: 49
• Förprogrammerad för Philips
• Myndighetsgodkännande: CE-märke
• Stöttålig
• Enheter som stöds: Blu-ray-spelare, KABEL, DVB-

T, DVD, DVDR-HDD-kombination, SAT, TV, 
video

IR-kapacitet
• Bärvågsfrekvensintervall: 24-55 kHz
• Antal fabrikat i databasen: Mer än 1000
• Arbetsavstånd: 10 m
• Sändningsvinkel: 45 grader
• Lysdioder för överföring: 1
• Databas för generella IR-koder

Effekt
• Batterier medföljer
• Batteriets livslängd: 12 månader
• Batterityp: AAA

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

14,5 x 27,5 x 3 cm
• Nettovikt: 0,106 kg
• Bruttovikt: 0,296 kg
• Taravikt: 0,19 kg
• EAN: 87 12581 49293 9
• Typ av hyllplacering: Hängande
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Teckenfönster

Konfiguration
• Konfigurationsmetod: SimpleSetup

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 30 x 25,3 x 18,6 cm
• Nettovikt: 0,636 kg
• Bruttovikt: 2,296 kg
• Taravikt: 1,66 kg
• GTIN: 1 87 12581 49293 6
• Antal konsumentförpackningar: 6
•
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