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Komfort
• Universal IR-database: TV, VCR, DVD, SAT, 

KABEL, CD/MD, RECEIVER, FORSTÆRKER
• TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/

ned, afbrudt, Standby-effektforbrug, Taltaster, 
AV-valg, eksternt, Menubetjening, Farve/
Lysstyrkekontrol, Tekst-TV taster, Fast Text 
taster, Forrige program, Sleep/timer, 16:9, Guide, 
info

• Tekst-TV funktioner: Fast Text
• VCR-funktioner: Båndløbstaster (6), ShowView, 

VCR plus, Menubetjening
• DVD-funktioner: Båndløbstaster, 

Systemmenubetjening, Diskmenubetjening, 
Taltaster

• SAT/CBL-funktioner: Taltaster, Menubetjening, 
Guide, info, Favourites (Foretrukne), 
Tekstfunktioner

• Nem installation: Automatisk søgning
• Installationstrin: 2 mW
• Copy-tastefunktion
• Sprog: GB/F/D/NL/I/E
• Sprog i vejledning: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
• Taster: 38

• Forprogrammeret til Philips
• Godkendelse af regler: CE-mærke
• Stænksikker

Tilbehør
• Batteri: Ja, CR2025 knap-batteri 3 V lithium

Strøm
• Batterilevetid: 12
• Batterier: 2 mW

Mål
• Blister pakkemål (B x D x H): 156 x 16 x 290 mm
• Emballagemål (B x D x H): 181 x 70 x 310 mm
• Enheder pr. kolli: 3
• Materialer: Genbrugt PET A

Infrarød teknologi
• Rækkevidde: 7 m
• LED sendedioder: 1
• Universel IR-kodedatabase
• Fabrikater i database: Over 300
• Område for bærefrekvens: 24 - 55 kHz
• Sendevinkel: 90 grader
•
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