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SRU5040
Funções avançadas de DVD 

e receptor por satélite
Controles remoto para quatro aparelhos: TV, DVD, videocassete, receptor por satélite ou TV a 
cabo. Oferece as funções avançadas de DVD: repetição, legenda, pesquisa de capítulos +/-, 
varredura de capítulos +/-, menu, pausa, parada, gravação e teclas de navegação em menus.

Aproveite as funções avançadas de DVD
• Fácil acesso às funções de legenda, zoom e repetição
• Capítulo +/- e varredura de capítulos para uma fácil utilização

Aproveite as funções avançadas do receptor por satélite
• Guia, informações/seleção, sair, OK e rolagem
• Design simples de teclado para uma fácil utilização

Aproveite as funções avançadas de TV
• Prático timer de desligamento automático
• Atalho para Volume/Mudo para facilitar a utilização
• Closed caption para uma fácil utilização
• PIP avançado com alternância para facilitar a utilização

Aproveite o controle total sobre os componentes
• Funções completas do menu
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Praticidade
• Idiomas no manual: ES/PT/EN

Embalagem interna
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35635 4
• Peso bruto: 0,660 kg
• Altura: 147 mm
• Comprimento: 292 mm
• Quantidade: 4
• Largura: 119 mm

Embalagem externa
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35642 2
• Peso bruto: 2,380 kg
• Altura: 142 mm
• Comprimento: 366 mm
• Quantidade: 12
• Largura: 315 mm

Dados da embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35634 7
• Peso bruto: 0,140 kg
• Altura: 31 mm
• Comprimento: 282 mm
• Largura: 110 mm

Alimentação
• Gerenciador de economia de pilha: Liga/desliga 

automático
• Tipo de bateria: AAA / LR03 alcalina
• Nº de pilhas: 2

Configuração
• Método de configuração: no dispositivo
•
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