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Gemak
• Database met universele IR-codes: TV, 

Videorecorder, DVD, SAT, KABEL, RECEIVER, 
Amp, PVR, DVB-T, TV-DVD, TV-VCR

• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Voorgeprogrammeerd voor Philips
• Programmeerbare macro's

Mogelijkheden met infrarood
• Bedieningsafstand: 10 m
• Leerbare IR-codes
• LED's: 2
• Aantal merken in database: Meer dan 1100
• Bereik van de draagfrequentie: 30 k - 100 kHz

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 908210005335
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
• Brutogewicht: 0,35 kg
• Hoogte: 42 mm
• Lengte: 330 mm
• Breedte: 162 mm

Vermogen
• Batterijbesparend beheer: Automatisch in-/

uitschakelen
• Batterijtype: AA/LR6 alkaline
• Aantal batterijen: 3
•

Universele afstandsbediening
  

Specificaties
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