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Kép/Kijelző
• Felbontás: 160 x 100 pixel
• Érintőpanel
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Zöld
• Kijelzőszínek: 4
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 3,2 hüvelyk

Infravörös képességek
• Működési távolság: 33 láb (10 m)
• IR kódok tanulása
• Tanulási frekvenciatartomány: Max. 78 és 455 kHz
• Általános IR kód adatbázis
• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 250
• Átviteli LED-ek: 2

Testreszabás
• Szerkesztő alkalmazás PC-n: NeoEdit
• Képernyős testreszabás
• Teljes képernyős konfigurálhatóság: Nem
• Átlátszó: Nem
• Alfa-keverés: Nem
• Makrók: Max. 250 lépés

Kényelem
• programozható gomb
• Kurzor gomb
• Automatikus kikapcsolás
• Óra naptárral
• Több nyelv: Nem
• Kereső érzékelő: Nem

• Programozható időzítők: Nem
• Tartó/Dokkolóegység: nem

Csatlakoztathatóság
• RS232

Méretek
• Fő kartondoboz súlya: 1,8 kg
• Fő kartondoboz mennyisége: 2
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

74 x 33 x 177 mm
• Termék súlya: 0 220 kg
• Hőmérséklettartomány (üzem): 5 °C - 45 °C

Rendszerspecifikációk
• CPU: Mitsubishi 16 bit
• Flash memória mérete: 1 MB

Rendszerkövetelmények
• CD-ROM-meghajtó
• Hely a merevlemezen: 75 MB
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME
• RAM memória: 64 MB

Tartozékok
• Elemek: 3 db AA méretű
• Nyomtatott felhasználói útmutató
• RS232 kábel
• Felhasználói útmutató CD ROM-on
• garanciajegy
• Dokkolóegység: nem
•

Házimozi-kezelőpanel
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