
 

 

Philips
Telecomando

SRP620
Controle novamente 

o seu televisor
O substituto ideal para os telecomandos de televisores Philips partidos ou perdidos e 
produzidos depois de 1980 (RC5 e 6).

O substituto ideal para o seu velho telecomando
• O substituto ideal para telecomandos partidos de televisores Philips
• Controla também as funções básicas de videogravadores e DVD Philips

Grande comodidade
• As teclas de deslocação dão acesso a funções secundárias das teclas
• Acesso rápido a menus para configuração e TV Texto

Configuração rápida e fácil
• Pilhas incluídas: desembrulhar e usar
• Para esclarecimentos ou assistência, contacte a linha de serviço URC



 Substituto para telecomando TV Philips
No caso de partir ou perder o telecomando do seu 
televisor Philips, este telecomando é o substituto 
ideal. Contém todas as funções dos televisores 
Philips, incluindo as funções básicas dos 
videogravadores e DVD Philips. Ao encontrar as 
mesmas indicações que as do telecomando original, 
verá que é muito fácil habituar-se.

Funções básicas para VCR e DVD
Não precisa de trocar de telecomandos sempre que 
quiser ver um filme no seu DVD ou videogravador 
Philips. O telecomando disponibiliza-lhe as funções 
básicas, tais como reproduzir, parar, avançar, 
retroceder, gravar e temporizador. É também a 
solução perfeita para as unidades combinadas de 
televisor-videogravador ou televisor-DVD.

Funcionalidade alargada
Uma tecla de deslocação dá duas funções a cada tecla 
duplicando, de facto, a versatilidade do telecomando 
universal.

Acesso rápido aos menus
As funções importantes como o menu de 
configuração e TV Texto têm teclas dedicadas bem 
identificadas para facilitar a operação do 
equipamento.
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Destaques
• Protocolo IR: RC5 e RC6
•

Comodidade
• Funções TV: Aumentar/diminuir um programa, 

Aumentar/diminuir volume, sem som, Energia/
Espera, Teclas de dígitos, Selecção AV, externa, 
Controlo de menus, Controlo da Cor/
Luminosidade, Teclas de teletexto, Teclas de texto 
rápidas, Programa anterior, 16:9

• Funções do videogravador: Teclas de transporte 
(6), ShowView, Videogravador plus, Controlo de 
menus

• Funções DVD: Teclas de transporte, Controlo do 
menu do sistema, Controlo do menu de disco, 
Teclas de dígitos, Selecção de legendas, Definições 
áudio

• Suporte de linguagem: GB/F/D/E/I/NL/S
• Idiomas do manual: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Número de teclas: 42
• Pré-programado para Philips

• Aprovações Regulamentares: Marca CE
• À prova de salpicos

Acessórios
• Pilha: 2x Pilhas R06/AA 1,5 V

Potência
• Vida útil da bateria: 6 meses

Dimensões
• Dimensões do 'blister' (LxPxA): 148 x 280 x 28 

mm
• Dimensões da caixa (LxPxA): 290 x 190 x 155

Capacidades de Infravermelhos
• Distância de funcionamento: 7 m
• LEDs de transmissão: 1
• Ângulo de transmissão: 90 grau
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