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Vybavenie a vlastnosti
• Univerzálna IR databáza: TV, VCR, DVD, SAT, 

KÁBEL, PRIJÍMAČ, Ampér, PVR, DVB-T, TV-
DVD, TV-VCR

• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Biela
• Predprogramované pre Philips
• Programovateľné makrá

Infračervené schopnosti
• Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)
• Učenie IR kódov
• Vysielajúce LED diódy: 2
• Počet značiek v databáze: Viac ako 1 100
• Rozsah nosnej frekvencie: 30 k - 100 kHz

Údaje o balení
• 12 NC: 908210005335
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
• Hmotnosť brutto: 0,35 kg
• Výška: 42 mm
• Dĺžka: 330 mm
• Šírka: 162 mm

Napájanie
• Správca šetrenia batérií: Automatické zapnutie/

vypnutie
• Typ batérie: Alkalická batéria AA / LR6
• Počet batérií: 3
•

Univerzálne diaľkové ovládanie
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