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SRP620
Σας δίνει ξανά τον έλεγχο 

της τηλεόρασής σας
Το ιδανικό ανταλλακτικό για χαλασμένα ή χαμένα τηλεχειριστήρια τηλεοράσεων 
Philips, κατασκευασμένα μετά το 1980 (RC5 και 6).

Ιδανικός αντικαταστάτης του παλιού τηλεχειριστηρίου
• Ιδανικό ανταλλακτικό χαλασμένων τηλεχειριστηρίων για τηλεοράσεις Philips
• Ελέγχει επίσης τις βασικές λειτουργίες των συσκευών VCR και DVD της Philips

Μεγάλη άνεση
• Το πλήκτρο Shift παρέχει πρόσβαση σε δευτερεύουσες λειτουργίες των πλήκτρων
• Γρήγορη πρόσβαση μενού, λειτ. παραμετροποίησης, κειμένου τηλεόρασης

Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση
• Οι μπαταρίες συμπεριλαμβάνονται για ξετυλίξετε και να κάνετε ζάπινγκ
• Για ερωτήσεις και βοήθεια καλέστε τη γραμμή υπηρεσίας URC



 Ανταλλακτικό RC για TV Philips
Εάν χάθηκε ή χάλασε το τηλεχειριστήριο της 
Philips τηλεόρασής σας, αυτό το τηλεχειριστήριο 
είναι το ιδανικό ανταλλακτικό. Διαθέτει όλες τις 
λειτουργίες των τηλεοράσεων Philips καθώς και 
βασικές λειτουργίες VCR και DVD. Καθώς τα 
πλήκτρα φέρουν τις ίδιες ενδείξεις με το παλιό 
σας, θα το συνηθίσετε γρήγορα και εύκολα.

Βασικές λειτουργίες VCR και DVD
Δεν χρειάζεται πια να αλλάζετε τηλεχειριστήρια 
για να δείτε μια ταινία στο DVD ή το VCR Philips 
που διαθέτετε. Το τηλεχειριστήριο παρέχει 
βασικές λειτουργίες όπως, αναπαραγωγή, 
διακοπή, μετακίνηση προς τα εμπρός και προς τα 
πίσω, εγγραφή και χρονοδιακόπτης. Είναι επίσης 
η ιδανική λύση για ένα σύστημα TV-VCR ή TV-
DVD.

Εκτεταμένη λειτουργικότητα
Το πλήκτρο shift εκχωρεί σε κάθε πλήκτρο δύο 
λειτουργίες, διπλασιάζοντας αποτελεσματικά την 
ευελιξία του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης.

Γρήγορη πρόσβαση μενού
Οι σημαντικές λειτουργίες, όπως 
παραμετροποίηση μενού και κείμενο τηλεόρασης 
έχουν σαφή σηματοδοτημένα , αποκλειστικά 
πλήκτρα για να διευκολύνουν το χειρισμό του 
εξοπλισμού σας.
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Χαρακτηριστικά
• Αδιάβροχο (μικρές ποσότητες υγρών)
Ευκολία
• Λειτουργίες τηλεόρασης: Πρόγραμμα επάνω/
κάτω, Αύξηση/μείωση έντασης, σίγαση, 
Λειτουργία/αναμονή, Αριθμητικά πλήκτρα, 
Επιλογή AV, εξωτερική, Έλεγχος μενού, Έλεγχος 
χρωμάτων/φωτεινότητας, Πλήκτρα Teletext, 
Πλήκτρα γρήγορου κειμένου, Προηγούμενο 
πρόγραμμα, 16:9

• Λειτουργίες VCR: Πλήκτρα μεταφοράς (6), 
ShowView, VCR plus, Έλεγχος μενού

• Λειτουργίες DVD: Πλήκτρα μεταφοράς, Έλεγχος 
μενού συστήματος, Έλεγχος μενού δίσκου, 
Αριθμητικά πλήκτρα, Επιλογή υποτίτλων, 
Ρυθμίσεις ήχου

• Υποστήριξη γλωσσών: GB/F/D/E/I/NL/S
• Γλώσσες εγχειριδίου: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Αριθμός πλήκτρων: 42
• Προγραμματισμένο για τη Philips
• Ρυθμιστικές εγκρίσεις: Σήμανση CE

Αξεσουάρ
• Μπαταρία: 2 μπαταρίες 1,5V R06/AA

Ρεύμα
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 6 μήνες

Διαστάσεις
• Διαστάσεις μπλίστερ (ΠxΒxΥ): 148 x 280 x 28 
χιλ.

• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 290 x 190 x 
155

Δυνατότητα σύνδεσης μέσω 
υπερύθρων
• Απόσταση λειτουργίας: 7 μ.
• LED εκπομπής: 1
• Γωνία μετάδοσης: 90 βαθμός
• Πρωτόκολλο IR: RC5 και RC6
•
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