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Kuva/näyttö
• Resoluutio: 160 x 100 pikseliä
• Kosketusnäyttö
• Taustavalo
• Taustaväri: Vihreä
• Näyttövärit: 4
• Ruudun halkaisija (tuuma): 3,2 tuumaa

Infrapunaominaisuudet
• Käyttöetäisyys: 10 m
• Infrapunakoodien oppimistoiminto
• Kopioinnin taajuusalue: Jopa 78 kHz ja 455 kHz
• Infrapunakoodien tietokanta
• Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 250
• Lähetin-LED:it: 2

Mukautus
• Editorisovellus PC:lle: NeoEdit
• Mukautus näytössä
• Täydet näytön mukautusominaisuudet: Ei
• Läpinäkyvyys: Ei
• Alpha Blending: Ei
• Makrot: Jopa 250 vaihetta

Käytön mukavuus
• Kiinteät painikkeet
• Kohdistinpainike
• Automaattinen virrankatkaisutoiminto
• Kello ja kalenteri
• Monikielinen: Ei
• Kosketussensori: Ei

• Ohjelmoitavat ajastimet: Ei
• Telakointiasema: ei

Liitännät
• RS232

Mitat
• Tukkupakkauksen paino: 1,8 kg
• Määrä pakkauksessa: 2
• Tuotteen mitat (L x K x S): 74 x 33 x 177 mm
• Tuotteen paino: 220 g kg
• Käyttölämpötila: 5°C - 45°C

Tekniset tiedot
• keskusyksikkö: Mitsubishi 16 bit
• Flash-muistin koko: 1 Mt

Järjestelmävaatimukset
• CD-ROM-asema
• Kiintolevytila: 75 Mt
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows 98 SE, 2000, ME
• RAM-muisti: 64 Mt

Lisätarvikkeet
• Paristot: 3 x AA
• Tulostettu käyttöopas
• RS232-johto
• Käyttöopas CD-levyllä
• Takuukortti
• Telakointiasema: ei
•

Kotiteatterin ohjauspaneeli
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