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Funcionalidade máxima. 

Preocupação mínima.
Ícones coloridos para selecção e navegação fáceis. Controlo de um máximo de 8 
dispositivos como TV, DVD(R)-HDD, VCR, Satélite, Sintonizador, Cabo, entre outros.

Uma solução de controlo para a maioria dos dispositivos/marcas
• Telecomando para TV, vídeo, SAT, DVD, rádio, CD, amplificador e receptor
• Extensa base de dados de códigos IV para a maioria dos dispositivos

Uso inteligente e intuitivo
• Visor LCD a cores de 1,4”, para uma leitura fácil
• Cursor rotativo para navegação fácil do menu
• Controle vários dispositivos com um simples toque num botão
• Ecrã LCD com retroiluminação para utilização fácil no escuro

Configuração rápida e fácil
• Não é necessário um manual para a configuração
• Capta facilmente códigos IV de outros telecomandos
• Adicione e identifique facilmente funcionalidades extra



 Visor a cores de 1,4”
O visor a cores de 1,4” (96 x 67 pixels) permite ler 
facilmente os conteúdos do ecrã.

Cursor rotativo intuitivo
O cursor com uma roda rotativa permite-lhe 
navegar através do menu de configuração e das 
páginas do dispositivo, na direcção dos ponteiros do 
relógio e na direcção contrária à dos ponteiros do 
relógio.

Configuração assistida
Ao contrário de outros telecomandos universais, em 
que é necessário introduzir um código de 3 dígitos 
para identificar uma marca e um dispositivo, este 
telecomando possui instruções para que possa 
configurar passo a passo o seu equipamento, 
independentemente da marca.

Funcionalidade de aprendizagem
A funcionalidade de aprendizagem diz respeito ao 
processo pelo qual o telecomando capra e armazena 
sinais infra-vermelhos para serem usados 
posteriormente. Quandos os códigos de dispositivos 
não fazem parte da base de dados incorporada, 
podem ser retirados do comando original, ao 
apontar para ele.

Base de dados de código IV universal
Uma base de dados universal de códigos IV é uma 
biblioteca de códigos infravermelhos incorporada 
num determinado comando. Esta função oferece-lhe 
um comando que controla o equipamento sem que 
seja necessário conhecer os sinais individuais. 
Seleccione, na base de dados, o conjunto de códigos 
infravermelhos correspondente aos dispositivos que 
deseja controlar, de modo a activar o controlo de 
praticamente todos os elementos de sistemas áudio/
vídeo actualmente disponíveis - seja qual for o 
modelo ou marca.

Adicione funcionalidades extra
A forma melhorada das funções de adição e 
identificação torna mais fácil e rápida a forma de 
adicionar funcionalidades extra. Agora já vai poder 
utilizar todas as funções.

Interf. utiliz. baseada em actividade
Em vez de operar os seus componentes um a um, o 
controlo baseado em actividades combina as funções 
mais comuns como "Ver um filme" ou "Ouvir um 
CD". Quando o utilizador selecciona a primeira 
opção, em vez de ter de o fazer para cada aparelho 
– como o leitor de DVD, o televisor e o receptor de 
multimédia –, todos os comandos necessários são 
incluídos num único botão: ligue o televisor, ligue o 
amplificador e a entrada adequada, ligue o leitor de 
DVD e dê início à reprodução.

Ecrã retroiluminado
A retroiluminação é uma função que ilumina o ecrã 
LCD ou o teclado numérico, para utilização no 
escuro. Os dois tipos mais comuns de 
retroiluminação são a retroiluminação por LED e a 
electroluminescente (EL). Telecomandos 
retroiluminados com LEDs são tipicamente 
brilhantes mas instáveis, com cor amarela ou verde, 
enquanto que os painéis EL são suaves, com tons 
azuis, brancos e verdes.
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Comodidade
• Dispositivos suportados: TV, videogravador, DVD, 

SAT, CABO, CD/MD, RECEPTOR, AMP, Cinema 
em casa, DVR, Sistema áudio, Receptor multimédia 
digital, DVB-T/S, Gravador de DVD, Combo 
DVDR-HDD, Combo DVD-VCR, Consola de 
jogos, HTS, PC, Projector (IV), PVR, CASSETE, 
Sintonizador, Combo TV-DVD, Combo TV-VCR, 
Combo TV-VCR-DVD

• Número de actividades: 8
• Macros programáveis: Sim, 8
• Indicação de bateria fraca
• Tipo de Ecrã: LCD
• Facilidade de Instalação: Procura automática
• Número de teclas: 45
• Idiomas apresentados no ecrã: Holandês, Inglês, 

Francês, Alemão, Italiano, Russo, Espanhol
• Idiomas do manual: Inglês, Francês, Alemão, 

Neerlandês, Espanhol, Português, Italiano, Russo, 
Turco, Sueco, Norueguês, Finlandês

• Roda de navegação

Capacidades de Infravermelhos
• Distância de funcionamento: 10 m
• Conhecer os código IV
• Número de marcas na base de dados: Mais de 1100
• Limites de frequência da portadora: 19kHz - 455 

kHz
• Ângulo de transmissão: 90 grau

Alimentação
• Número de pilhas: 3
• Tipo de pilhas: AA / LR6 Alcalina
• Gestão de economia da bateria: Ligar/desligar 

automático

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 2
• Peso bruto: 1,22 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

33 x 17,1 x 9,6 cm
• Peso líquido: 0,298 kg
• Tara: 0,922 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 40584 7
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

15,75 x 31,95 x 4,7 cm
• Peso bruto: 0,535 kg
• Peso líquido: 0,149 kg
• Tara: 0,386 kg
•
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