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Anvendelighet
• Universell IR-database: TV, DVD
• TV-funksjoner: Program opp/ned, Volum opp/

ned/mute, På/standby, 16:9
• DVD-funksjoner: Transporttaster, 

Systemmenykontroll, Platemenykontroll
• Enkel installering: Automatisk søk
• Installeringstrinn: 2
• Språkstøtte: GB/F/D/NL/I/E
• Språk i håndbok: GB/F/E/D/NL/I/P/S/DK/N/FIN
• Antall taster: 22
• Forhåndsprogrammert for Philips
• Juridiske godkjenninger: CE-merket
• Sprutsikker

Tilbehør
• Batteri: Ja, CR2025 Coin cell-batteri 3 V Litium

Effekt
• Batterilevetid: 12 måneder
• Antall batterier: 1

Mål
• Mål, blister (BxDxH): 141 x 249 x 15 mm
• Mål, eske (BxDxH): 181 x 297 x 170 mm
• Brettet: Enkel blister / bakre kartong
• Materialer: Resirkulert PET A

Infrarøde muligheter
• Rekkevidde: 7 m
• Sende LEDer: 1
• Universell IR-kodedatabase
• Antall merker i database: over 600
• Bærerfrekvensområde: 24–55 kHz
• Overføringsvinkel: 90 grader
•
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