
 

 

Philips
Telecomandă universală

Televizor

SRU4010
Strălucitor în întuneric!

Funcţionează cu peste 800 de mărci
O telecomandă robustă şi uşor de folosit, ideală pentru înlocuirea telecomenzilor vechi, 
pierdute sau deteriorate. Este compatibilă cu majoritatea mărcilor de televizoare şi poate 
fi folosită imediat cu televizoarele Philips.

Înlocuitorul ideal al telecomenzii dumneavoastre vechi
• Telecomanda TV perfectă cu toate funcţiile principale
• Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips

Ușor de utilizat
• Butoanele mari sporesc operabilitatea și lizibilitatea
• Cadrul de protecţie sporește confortul și oferă o prindere fermă
• Învelișul special devine luminiscent în întuneric

Configurare rapidă și ușoară
• Asistenţă URC prin site-ul Web dedicat



 Buton mare
Butoanele mari ale telecomenzii facilitează citirea 
etichetei. În plus, apăsarea butoanelor devine mai 
confortabilă, deoarece dimensiunea a crescut cu 2 
mm faţă de cea pentru butonul standard.

Cadru de protecţie suplimentară
Protecţia suplimentară oferită de acest cadru din 
cauciuc special reduce posibilitatea de a deteriora 
telecomanda. În plus, acesta îmbunătăţește confortul 
și oferă o prindere fermă a telecomenzii în mână.

Strălucește în întuneric
Porţiunea din cauciuc este acoperită cu un înveliș 
translucid care devine luminiscent în întuneric. 
Astfel, puteţi repera ușor produsul pe întuneric.

Pre-programată pentru Philips
Dacă aveţi echipamente Philips, puteţi utiliza 
telecomanda universală fără a o programa, deoarece 
toate butoanele sunt pre-programate pentru Philips.
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Repere
• Numărul de mărci din baza de date: Peste 800 • 12NC: 908210006459
•

Confort
• Bază de date IR universală: Televizor
• 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

• Preprogramat pentru Philips
• Configurare simplă a sistemului
• copiere funcţie tastă
• Rezistent la stropire
• Reglementări și standarde: Siglă CE
• Pași instalare: 2
• Număr de taste: 31
• Limbi: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/RU/SZ/

PL

Funcţie infraroșu
• Distanţă de operare: 33 ft (10 m)
• LED-uri de transmisie: 1
• Bază de date universală de coduri IR

• Interval frecvenţă de transmitere: 24 - 55 kHz
• Unghi transmisie: 90 grad

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

Cutie exterioară
• Cantitate: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93575 3
• Lungime: 301 mm
• Lăţime: 181 mm
• Înălţime: 170 mm

Informaţii ambalaj
• Lăţime: 157 mm
• Lungime: 292 mm
• Înălţime: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93574 6
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