
 

 

Philips
Telecomando universal

4 em 1 TV/Videogravador/DVD/

SAT

SRU3040
Substituição de excelente valor

Funciona com mais de 800 marcas
Um telecomando resistente e fácil de utilizar, óptimo para substituir os telecomandos 
velhos, perdidos ou avariados. Funciona com até quatro dispositivos, funciona com a 
maior parte das marcas e está pronto a ser utilizado com o equipamento da Philips.

O substituto ideal para o seu velho telecomando
• Telecomando 4-em-1 para TV, VCR, STB e leitor/gravador DVD.
• Pronto a utilizar com equipamento Philips

Fácil de utilizar
• Botões grandes para maior legibilidade e facilidade de manuseamento
• O rebordo de protecção aumenta o conforto e cria uma excelente aderência

Configuração rápida e fácil
• Serviço de suporte URC via Web site dedicado



 Telecomando 4-em-1
Substitua todos os telecomandos que costuma ter 
em cima da mesa por uma unidade robusta que irá 
operar o televisor, videogravador e receptor de 
satélite (ou STB set-top box da TV por cabo) e DVD, 
independentemente da marca ou modelo.

Pré-programado para Philips
Se tiver equipamento Philips, poderá utilizar o 
telecomando universal sem o programar, pois todos 
os botões estão pré-definidos para Philips.

Botão grande
Os botões grandes são maiores do que os 
convencionais, o que facilita a legibilidade da 
etiqueta. Além disso, é mais confortável premir o 
botão, uma vez que o tamanho aumentou 2 mm em 
relação aos botões dos telecomandos convencionais.

Rebordo para protecção extra
A protecção extra proporcionada pelo rebordo 
especial de borracha diminui a possibilidade de 
deixar cair ou partir o telecomando. Além disso, 
melhora a forma como segura o telecomando na 
mão, aumentando o conforto.
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Destaques
sem som, Teclas de dígitos •
Comodidade
• Dispositivos suportados: TV, videogravador, DVD
• 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

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

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

• Função da tecla copiar
• Suporte de linguagem: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/

E/P/GR/RU/SZ/PL
• Número de teclas: 32
• Pré-programado para Philips
• Aprovações regulamentares: Marca CE
• Simple system set-up™
• À prova de salpicos
• Funções SAT/CBL: Controlo de menus, Guia, 

informação, Funções de texto, Escolha de canal 
anterior/posterior, Aumentar/diminuir volume, 

Capacidades de Infravermelhos
• Distância de funcionamento: 10 m
• LEDs de transmissão: 1
• Base de dados de código IV universal
• Número de marcas na base de dados: Mais de 800
• Limites de frequência da portadora: 24 - 55 kHz
• Ângulo de transmissão: 90 grau

Alimentação
• Tipo de bateria: AAA
• Número de pilhas: 2
• Vida útil da bateria: 12 Meses

Embalagem exterior
• Quantidade: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93577 7
• Comprimento: 301 mm
• Largura: 181 mm
• Altura: 170 mm

Dados da embalagem
• Comprimento: 292 mm
• Altura: 27 mm
• Largura: 157 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93576 0
• 12NC: 908210006462
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