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Imagine/Ecran
• Rezoluţie: 160 x 100 pixeli
• Panou tactil
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Verde
• Culori afișare: 4
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 3,2 inch

Funcţie infraroșu
• Distanţă de operare: 33 ft (10 m)
• Reţinere coduri IR
• Reţinere interval de frecvenţe: Până la 78 kHz și 

455 kHz
• Bază de date universală de coduri IR
• Numărul de mărci din baza de date: Peste 250
• LED-uri de transmisie: 2

Personalizare
• Aplicaţie editare pe PC: NeoEdit
• Personalizare pe ecran
• Configurare full-screen: Nu
• Transparenţă: Nu
• Transparenţă: Nu
• Macro-uri: Până la 250 de operaţii

Comoditate
• Butoane fizice
• Buton cursor
• Întrerupere automată
• Ceas cu calendar
• Versiuni în mai multe limbi: Nu

• Senzor de preluare: Nu
• Timere programabile: Nu
• Staţie de conectare/suport: nu

Conectivitate
• RS232

Dimensiuni
• Greutate bax: 1,8 kg
• Cantitate bax: 2
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 74 x 33 x 177 mm
• Greutate produs: 0.220 kg
• Interval temperatură (operare): între 5°C și 45°C

Specificaţii sistem
• Procesor: Mitsubishi 16 biţi
• Capacitate memorie Flash: 1 MB

Cerinţe sistem
• Unitate CD-ROM
• Spaţiu pe hard disk: 75 MB
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME
• memorie RAM: 64 MB

Accesorii
• Baterii: 3 baterii AA
• Ghid de utilizare tipărit
• Cablu RS232
• Ghidul utilizatorului pe CD-ROM
• Card de garanţie
• Staţie de conectare: nu
•

Panou de control Home Theater
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