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Käytön mukavuus
• Yleinen infrapunatietokanta: TV, Videonauhuri, 

DVD, SAT, JOHTO, VASTAANOTIN, vahvistin, 
PVR, DVB-T, TV-DVD, TV-VCR

• Taustavalo
• Taustaväri: valkoinen
• Esiohjelmoitu Philipsille
• Ohjelmoitavat makrot

Infrapunaominaisuudet
• Käyttöetäisyys: 10 m
• Infrapunakoodien oppimistoiminto
• Lähetin-LED:it: 2
• Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 1 100
• Kantoaaltotaajuusalue: 30 k - 100 kHz

Pakkauksen tiedot
• 12NC: 908210005335
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
• Kokonaispaino: 0,35 kg
• Korkeus: 42 mm
• Pituus: 330 mm
• Leveys: 162 mm

Virta
• Akunsäästön hallinta: Automaattinen virtakytkin
• Pariston malli: AA/LR6 (alkali)
• Akkujen määrä: 3
•

Yleiskaukosäädin
  

Tekniset tiedot
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