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Obraz/displej
• Rozlišení: 160 x 100 pixelů
• Dotykový panel: Ano
• Podsvětlení: ano
• Barva podsvětlení: Zelená
• Barvy: 4
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 3,2 palec

Infračervený přenos
• Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
• Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
• Frekvenční pásmo učení: Až 78 kHz a 455 kHz
• Univ. databáze kódů dálkových ovládání: Ano
• Počet značek v databázi: Přes 250
• Vysílací diody LED: 2

Nastavení
• Editor v počítači: NeoEdit
• Nastavení na obrazovku: Ano
• Nastavení konfigurace na obrazovce: Ne
• Průhlednost: Ne
• Vykreslování typu Alpha: Ne
• Makra: Až 250 kroků

Pohodlí
• Tvrdá tlačítka: Ano
• Kurzorová klávesa: Ano
• Automatické vypnutí: Ano
• Hodiny s kalendářem: ano
• Vícejazyčně: Ne
• Senzor manipulace: Ne

• Programovatelné časovače: Ne
• Kolébka/dokovací stanice: ne

Možnosti připojení
• RS232: Ano

Rozměry
• Hmotnost velkoobchodního balení: 1,8 kg
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 74 x 33 x 177 mm
• Hmotnost výrobku: 0 220 kg
• Rozsah teplot (provozní): 5 °C až 45 °C

Systémové údaje
• procesor: Mitsubishi - 16 bit
• Kapacita paměti Flash: 1 MB

Systémové požadavky
• Mechanika CD-ROM: ano
• Místo na pevném disku: 75 MB
• Operační systém PC: Windows 98 SE, 2000, ME
• paměť RAM: 64 MB

Příslušenství
• Baterie: 3 x baterie AA
• Tištěný uživatelský návod: Ano
• Kabel RS232: Ano
• Uživatelský návod k disku CD-ROM: ano
• Záruční list: ano
• Dokovací stanice: ne
•
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