
 

 

Philips
Telecomandă

SRP620
Vă redă controlul propriului 

televizor
Înlocuitorul ideal în cazul defectării sau pierderii telecomenzilor TV Philips produse după 
anul 1980 (RC5 şi 6).

Înlocuitorul ideal al telecomenzii dumneavoastre vechi
• Înlocuitorul ideal pentru telecomenzi TV Philips defecte
• Controlează și funcţiile de bază ale echipamentelor Philips VCR și DVD

Comoditate sporită
• Tasta Shift permite accesarea funcţiilor secundare ale tastelor
• Accesare rapidă a opţiunilor de configurare și teletext

Configurare rapidă și ușoară
• Baterii incluse pentru utilizare imediată
• Pentru întrebări și asistenţă, apelaţi linia de asistenţă URC



 Înlocuitor pentru telecomenzi Philips
În cazul pierderii sau defectării telecomenzii de la 
televizorul dvs. Philips, această telecomandă este 
înlocuitorul ideal. Conţine toate funcţiile 
televizoarelor Philips, inclusiv funcţiile de bază 
pentru echipamente Philips VCR și DVD. Utilizarea 
acestei telecomenzi este foarte simplă, deoarece are 
butoanele marcate cu aceleași simboluri ca și 
telecomanda originală.

Funcţii de bază VCR și DVD
Nu mai este necesar să schimbaţi telecomenzile ori 
de câte ori doriţi să vizionaţi un film pe echipamentul 
Philips DVD sau VCR. Telecomanda vă oferă funcţiile 
de bază precum redare, stop, derulare înainte, 
derulare înapoi, înregistrare și temporizare. De 
asemenea, această telecomandă este soluţia perfectă 
și pentru aparatele combinate TV-VCR sau TV-DVD.

Funcţionalitate extinsă
Tasta Shift asigură două funcţii fiecărei taste.

Accesare rapidă a meniurilor
Pentru a ușura utilizarea echipamentelor 
dumneavoastră, au fost create butoane speciale 
pentru funcţii importante, precum cele de 
configurare sau teletext.
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Repere
• Rezistent la stropire
Comoditate
• Funcţii TV: Program (sus/jos), Creștere/diminuare 

volum, mut, Funcţionare/Standby, Taste numerice, 
Selectare AV, extern, Control meniu, Control 
culoare/luminozitate, Taste teletext, Taste rapide 
text, Program precedent, 16:9

• Funcţii VCR: Taste de comandă (6), Showview, 
VCR plus, Control meniu

• Funcţii DVD: Chei de transport, Control meniu 
sistem, Control meniu disc, Taste numerice, 
Selectare subtitrare, Setări audio

• Limbi: GB/F/D/E/I/NL/S
• Limbi utilizate în manual: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Număr de taste: 42
• Preprogramat pentru Philips
• Reglementări și standarde: Siglă CE

Accesorii
• Baterie: 2 baterii R06/AA de 1,5V

Alimentare
• Durata de utilizare a bateriei: 6 luni

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 148 x 280 x 28 mm
• Dimensiuni cutie (LxAxÎ): 290 x 190 x 155

Funcţie infraroșu
• Distanţă de operare: 7 m
• LED-uri de transmisie: 1
• Unghi transmisie: 90 grad
• Protocol IR: RC5 și RC6
•

Data apariţiei 2017-04-04

Versiune: 4.0.10

12 NC: 9082 100 03812
EAN: 87 10895 86334 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com

Specificaţii
Telecomandă

http://www.philips.com

