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Komfort
• Universal IR-database: TV, VCR, DVD
• Forprogrammeret til Philips
• Håndfri automatisk søgning
• Enkel systemopsætning
• Copy-tastefunktion
• Stænksikker
• TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/

ned, afbrudt, Standby-effektforbrug, Taltaster, 
AV-valg, eksternt, Menubetjening, Farve/
Lysstyrkekontrol, Tekst-TV taster, Fast Text 
taster

• Godkendelse af regler: CE-mærke
• Sprog i vejledning: GB/F/D/NL/I/E/P/GR/DK/S/N/

FIN
• Installationstrin: 2
• Taster: 33
• Sprog: GB/F/D/NL/I/E/P/S/PL/FIN/GR

Infrarød teknologi
• Rækkevidde: 7 m
• LED sendedioder: 1
• Universel IR-kodedatabase
• Fabrikater i database: Over 250
• Område for bærefrekvens: 24-55 kHz
• Sendevinkel: 90 °

Dimensioner
• Blister pakkemål (B × D × H): 148 x 280 x 28 mm
• Materialer: Genbrugt PET A
• Sammenfoldet: Emballage omkring blisterpakning

Strøm
• Batterilevetid: 12
• Batteritype: AAA
• Batterier: 2
•

Universel fjernbetjening
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