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Bekvämlighet
• Generell IR-databas: TV, video, DVD
• TV-funktioner: Program, upp/ned, Volym upp/ned, 

tyst, Effekt/vänteläge, Siffertangenter, AV-
alternativ, externa, Menykontroll, Färg-/
ljusstyrkeinställning, Text-TV-tangenter, 
Snabbtexttangenter, Tidigare program, 
Insomning/timer, 16:9, Guide, info

• Text-TV: Snabbtext
• DVD-funktioner: Transporttangenter, Kontroll 

för systemmeny, Menykontroll för CD, 
Siffertangenter

• VCR-funktioner: Transporttangenter (6), 
Showview, VCR plus, Menykontroll

• Enkel installation: Automatisk sökning
• Installationssteg: 2
• Nyckelkopieringsfunktion
• Språkstöd: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
• Antal tangenter: 42
• Förprogrammerad för Philips
• Myndighetsgodkännande: CE-märke
• Stänkskyddad

Tillbehör
• Batteri: Ja, 1,5 V-batteri R03/AAA

IR-kapacitet
• Arbetsavstånd: 10 m
• Lysdioder för överföring: 1
• Databas för generella IR-koder
• Antal fabrikat i databasen: Mer än 1100
• Bärvågsfrekvensintervall: 24-55 kHz
• Sändningsvinkel: 90 grader

Effekt
• Batteriets livslängd: 12 månader
• Antal batterier: 2
• Batterityp: AAA

Yttre kartong
• Kvantitet: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93591 3
• Höjd: 172 mm
• Längd: 312 mm
• Bredd: 151 mm

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210006476
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93590 6
• Höjd: 33 mm
• Längd: 304 mm
• Bredd: 157 mm

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,608 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 30,3 x 14,8 x 17,2 cm
• Nettovikt: 0,642 kg
• Taravikt: 0,966 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

15,6 x 30,4 x 2,9 cm
• Bruttovikt: 0,25 kg
• Nettovikt: 0,107 kg
• Taravikt: 0,143 kg
•
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