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Obraz/wyświetlacz
• Rozdzielczość: 160 x 100 pikseli
• Panel dotykowy
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Zielony
• Kolory wyświetlacza: 4
• Długość przekątnej ekranu (cale): 3,2 cale

Możliwość wykorzystania podczerwieni
• Zasięg działania: 10 m
• Funkcja uczenia się kodów IR
• Zakres częstotliwości uczenia: Do 78 kHz i 

455 kHz
• Uniwersalna baza kodów IR
• Ilość marek w bazie danych: Ponad 250
• Nadawcze diody LED: 2

Możliwość dostosowania
• Edytor w komputerze PC: NeoEdit
• Dostosowywanie na ekranie
• Konfigurowalny tryb pełnoekranowy: Nie
• Przezroczystość: Nie
• Łączenie alfa (Alpha-blending): Nie
• Makra: Do 250 czynności

Wygoda
• Przyciski mechaniczne
• Przycisk strzałki
• Automatyczne wyłączanie zasilania
• Zegar z kalendarzem
• Wielojęzykowe: Nie
• Czujnik wykrywający podniesienie: Nie

• Zegary możliwe do zaprogramowania: Nie
• Kosz/stacja dokująca: nie

Możliwości połączeń
• RS232

Wymiary
• Waga kartonu zbiorczego: 1,8 kg
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 2
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

74 x 33 x 177 mm
• Waga produktu: 0 220 kg
• Zakres temperatur (eksploatacja): 5°C do 45°C

Specyfikacja zestawu
• procesor: Mitsubishi 16–bitowy
• Wielkość pamięci flash: 1 MB

Wymagania systemowe
• napęd CD-ROM
• Pojemność dysku twardego: 75 MB
• System operacyjny komputera: Windows 98 SE, 

2000, ME
• Pamięć RAM: 64 MB

Akcesoria
• Baterie: 3 x AA
• Wydrukowana instrukcja użytkownika
• Przewód RS232
• Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM
• Karta gwarancyjna
• Stacja dokująca: nie
•
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