
 

 

Philips Perfect replacement
Telecomandă universală

6 în 1
Buton inteligent
Funcţie de învăţare

SRP5016
Telecomandă universală 6 în 1

Cu funcţie de învăţare
Înlocuieşte până la 6 dispozitive cu telecomandă cum ar fi: televizor, receiver de satelit, player media, 

player Blue-ray, DVD player, soundbar, consolă de jocuri, dispozitive auxiliare şi multe altele. 

Configurare uşoară utilizând biblioteca de coduri sau prin copierea tastelor telecomenzii existente cu 

funcţia de învăţare.

Compatibilitate completă cu dispozitivele tale
• Compatibilitate cu până la 2000 de mărci cunoscute
• Bibliotecă de coduri IR de până la 8.000 de coduri

Ușor de utilizat
• Configurare ușoară a codurilor pentru telecomandă
• Buton inteligent pentru lansarea dintr-o singură atingere a meniului de aplicaţii al televizorului
• Buton amplasat ergonomic pentru acces ușor la anumite funcţii

Funcţie de învăţare
• Ușor de personalizat orice tastă a telecomenzii.



 Funcţie de cod IR pentru până la 8.000 de 
coduri
Baza de date pentru coduri IR include mărci de 
consum de top și mărci de televizor locale 
cunoscute, receptoare de satelit, playere media, 
dispozitive Blue-ray, playere DVD, sisteme sound 
bar, console de jocuri etc.

Configurare ușoară a codurilor
Selectare și setare ușoară a codurilor din biblioteca 
de coduri.

Copiază orice tastă de la telecomandă
Copiază orice tastă a telecomenzii existente utilizând 
funcţia de învăţare. Orice tastă a telecomenzii este 
ușor de personalizat pentru utilizare comodă.
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Confort
• Butoane iluminate
• Limbi utilizate în manual: EN/FR/DE/NL/IT/PT/NO/

DK/FI/TR/SI/PL/EL/CZ/SK/HU/RO/RU
• Număr de taste: 53
• Reglementări și standarde: Marcaj FCC
• Dispozitive acceptate: Televizor, DTV, Cablu, SAT, 

DVR, Player Blu-Ray, DVD, Dispozitiv de redare în 
flux, Sound bar, Sistem audio, Home Theater

Funcţie infraroșu
• Interval frecvenţă de transmitere: 24 - 55 kHz
• Reţinere coduri IR
• Bază de date universală de coduri IR
• Distanţă de operare: 33 ft (10 m)
• Unghi transmisie: 45 de grade grad
• LED-uri de transmisie: 1

Alimentare
• Număr de baterii: 2
• Durata de utilizare a bateriei: 12 luni
• Tip baterie: AAA

Configurare
• Metodă de configurare: pe dispozitiv

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

5.1 x 10,8 x 1,4 inch
• Greutate brută: 0,432 lb
• Greutate netă: 0,317 lb
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Greutate proprie: 0,115 lb
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
• EAN: 69 59033 84316 7
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

13 x 27,5 x 3,5 cm
• Greutate brută: 0,196 kg
• Greutate netă: 0,144 kg
• Greutate proprie: 0,052 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 3,142 lb
• Cutie exterioară (L x L x Î): 11,5 x 7,6 x 6,3 inch
• Număr de ambalaje: 6
• Greutate proprie: 1,237 lb
• Greutate netă: 1,905 lb
• GTIN: 1 69 59033 84316 4
• Greutate brută: 1,425 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 29,2 x 19,2 x 16 cm
• Greutate netă: 0,864 kg
• Greutate proprie: 0,561 kg
•

Specificaţii
Telecomandă universală
6 în 1 Buton inteligent, Funcţie de învăţare
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