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Картина/дисплей
• Разделителна способност: 160 x 100 пиксела
• Чувствителен на допир панел
• Фоново осветление: да
• Цвят на фоновото осветление: Зелен
• Цветове на дисплея: 4
• Размер на екрана по диагонал (инча): 3,2 инч

Възможности за инфрачервена връзка
• Работно разстояние: 33 фута (10 м)
• Научаване на IR кодове
• Честотен обхват за обучение: До 78 kHz и 455 

kHz
• Универсална база данни на ИЧ кодове
• Брой марки в базата данни: Над 250
• Предаващи светодиоди: 2

Персонализиране
• Компютърно приложение за редактиране: 

NeoEdit
• Персонализиране на екрана
• Конфигуриране на на цял екран: Не
• Прозрачност: Не
• Alpha-смесване: Не
• Макроси: До 250 стъпки

Удобство
• Твърди бутони
• Бутон за курсора
• Автоматично изключване
• Часовник с календар: да
• Многоезичен: Не
• Чувствителен сензор: Не

• Програмируеми таймери: Не
• Поставка/базова станция: не

Възможности за свързване
• RS232

Размери
• Тегло на общия кашон: 1,8 кг
• Количество в общия кашон: 2
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

74 x 33 x 177 мм
• Тегло на изделието: 0 220 кг
• Температурен диапазон (работен): 5°C до 

45°C

Спецификации на системата
• процесор: Mitsubishi 16-битов
• Размер на флаш паметта: 1 MB

Изисквания към системата
• CD-ROM устройство: да
• Капацитет на твърдия диск: 75 MB
• Операционна система на PC: Windows 98 SE, 

2000, ME
• RAM памет: 64 MB

Аксесоари
• Батерии: 3 x AA
• Печатно ръководство за потребителя
• RS232 кабел
• Ръководство за потребителя на CD-ROM: да
• Гаранционна карта: да
• Докинг станция: не
•

Контролен панел за домашно кино
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