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Billede/display
• Opløsning: 160 x 100 pixel
• Touch-panel
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Grøn
• Skærmfarver: 4
• Diagonal skærmstørrelse ("): 3,2 tomme

Infrarød teknologi
• Rækkevidde: 10 m
• Infrarøde koder for indlæring
• Frekvensområde for indlæring: Op til 78 kHz og 

455 kHz
• Universel IR-kodedatabase
• Fabrikater i database: Over 250
• LED sendedioder: 2 mW

Tilpasning
• Redigeringsprogram på PC: NeoEdit
• Tilpasning på skærmen
• Fuldskærmskonfigurerbar: Nej
• Gennemsigtighed: Nej
• Alpha Blending: Nej
• Makroer: Op til 250 trin

Komfort
• Hårde knapper
• Markørtast
• Automatisk sluk
• Ur med kalender
• Flere sprog: Nej

• Pickup-sensor: Nej
• Programmérbare timere: Nej
• Holder/docking-station: nej

Tilslutningsmuligheder
• RS232

Mål
• Ydre emballage, vægt: 1,8 kg
• Enheder pr. kolli: 2 mW
• Mål på produkt (B x H x D): 74 x 33 x 177 mm
• Vægt: 0.220 kg
• Temperaturområde (drift): 5 °C til 45 °C

Systemspecifikationer
• CPU: Mitsubishi 16-bit
• Flash-hukommelse: 1 MB

Systemkrav
• CD-ROM-drev
• Harddisk-plads: 75 MB
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME
• RAM-hukommelse: 64 MB

Tilbehør
• Batterier: 3 x AA
• Trykt brugerhåndbog
• RS232 kabel
• Brugerhåndbog på CD-ROM
• Garantikort
• Dockingstation: nej
•

Home Theater-kontrolpanel
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