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Imagem/Visualização
• Resolução: 160 x 100 pixels
• Painel táctil
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Verde
• Cores do ecrã: 4
• Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 3,2 polegada

Capacidades de Infravermelhos
• Distância de funcionamento: 10 m
• Conhecer os código IV
• Conhecer os limites de frequência: Até 78 kHz e 

455 kHz
• Base de dados de código IV universal
• Número de marcas na base de dados: Mais de 250
• LEDs de transmissão: 2

Personalização
• Aplicação de edição para computador: NeoEdit
• Personalização no ecrã
• Configuração do ecrã total: Não
• Transparência: Não
• Mistura alfa: Não
• Macros: Até 250 passos

Conveniência
• Botões rígidos
• Tecla de cursor
• Desactivação automática
• Relógio com calendário
• Diversos idiomas: Não
• Sensor de captação: Não

• Temporizadores programáveis: Não
• Suporte/Estação de base: não

Conectividade
• RS232

Dimensões
• Peso da caixa principal: 1,8 kg
• Quantidade de caixas principais: 2
• Dimensões do produto (L x A x P): 

74 x 33 x 177 mm
• Peso do produto: 0.220 kg
• Limite de temperaturas (funcionamento): 5°C a 

45°C

Especificações do Sistema
• UCP: Mitsubishi de 16 bits
• Tamanho da memória flash: 1 MB

Requisitos do Sistema
• unidade de CD-ROM
• Espaço do disco rígido: 75 MB
• sistema operativo do PC: Windows 98 SE, 2000, 

ME
• memória RAM: 64 MB

Acessórios
• Pilhas: 3 x AA
• Guia do Utilizador Impresso
• Cabo RS232
• Guia do Utilizador em CD-ROM
• Cartão da Garantia
• Estação de Base: não
•

Painel de controlo de Cinema em Casa
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