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Kényelem
• Univerzális IR-adatbázis: TV, VCR, DVD, SAT, 

KÁBEL, VEVŐKÉSZÜLÉK, AMP, PVR, DVB-T, 
TV-DVD, TV-Videomagnó

• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Fehér
• Előreprogramozva a Philips számára
• Programozható makrók

Infravörös képességek
• Működési távolság: 33 láb (10 m)
• IR-kódok tanulása
• Átviteli LED-ek: 2
• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 1100
• Vivőfrekvencia-tartomány: 30 k - 100 kHz

Csomagolásadatok
• 12 nc: 908210005335
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
• Bruttó tömeg: 0,35 kg
• Magasság: 42 mm
• Hosszúság: 330 mm
• Szélesség: 162 mm

Feszültség
• Energiatakarékos mód kezelő: Automatikus be-/

kikapcsolás
• Akku típusa: AA / LR6 alkáli
• Elemek száma: 3
•

Univerzális távirányító
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