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 irányítás
rjedt infravörös kód adatbázis a legtöbb készülékhez és márkához
yelmes IR tanítás másik távvezérlőről
ontos vezérlés házi automatizálási rendszerekhez
ített WiFi vezeték nélküli hálózati csatlakozás

etesen testreszabható kezelői felület
nyen olvasható és vonzó érintőképernyős színes LCD kijelző
a blending átlátszó gombok és hátterek
y tárolási kapacitás összes beállításának tárolásához

megbízhatóság
élyre szabott TV műsorlista automatikus frissítése az internetről

nternet hozzáférés fokozza a kényelmet és funkcionalitást
b eszköz kezelése egyetlen érintéssel
umulátorcsere esetén nem vesznek el a beállítások és kódok.
rzékelő bekapcsolja a távirányítót, ha felveszi
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Kép/Kijelző
• Kijelzőszínek: 65 536
• Felbontás: 640 x 480 pixel
• Érintőpanel
• Háttérvilágítás
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 6,4 hüvelyk

Csatlakoztathatóság
• Vezeték nélküli LAN: 802.11b
• Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit
• Hálózati mód: DHCP, Fix IP
• USB: USB 1.1
• Mikrofon: Beépített mikrofon

Infravörös képességek
• Működési távolság: 33 láb (10 m)
• IR kódok tanulása
• Tanulási frekvenciatartomány: Max. 78 és 455 kHz
• Átviteli LED-ek: 5
• Általános IR kód adatbázis
• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 1300

Testreszabás
• Szerkesztő alkalmazás PC-n: iProntoEdit
• Teljes képernyős konfigurálhatóság
• Makrók: Max. 250 lépés
• Alfa-keverés
• Átlátszó
• Képernyős testreszabás: Nem

Kényelem
• Elektronikus programfüzet: TV műsor a 

képernyőn
• programozható gomb
• Kereső érzékelő
• Görgetőtárcsa
• Automatikus kikapcsolás
• Tartó/Dokkolóegység: nem

• Programozható időzítők: Nem
• Több nyelv: Nem

Multimédiás alkalmazások
• Memóriakártya-típusok: MultiMedia kártya 

(MMC)

Áram
• Töltési idő: kb. 1 óra óra
• Tápellátás: AC 100-240 V 50-60 Hz 1500 mA

Méretek
• Fő kartondoboz mennyisége: 2
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

240 x 178 x 23 mm
• Termék súlya: 0,9 kg
• Hőmérséklettartomány (üzem): 5 °C - 45 °C

Rendszerspecifikációk
• CPU: Intel Xscale 32 bit
• CPU sebessége: 400 MHz
• Flash memória mérete: 64 MB
• RAM mérete: 64 MB

Rendszerkövetelmények
• CD-ROM-meghajtó
• Hely a merevlemezen: 75 MB
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• RAM memória: 64 MB

Tartozékok
• Váltóáram/egyenáram adapter: 12 V 4,16 A (max. 

50 W)
• Elemek: Li-ion 2700 mAh
• Töltő: Nemzetközi (110 - 240 V AC)
• Gyors áttekintő útmutató
• Felhasználói útmutató CD ROM-on
• garanciajegy
• Dokkolóegység: nem
•

Házimozi-kezelőpanel
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