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Obraz/Displej
• Rozlíšenie: 160 x 100 pixelov
• Dotykový panel: áno
• Podsvietenie: áno
• Farba podsvietenia: Zelená
• Farby displeja: 4
• Uhlopriečka (v palcoch): 3.2 palec

Infračervené schopnosti
• Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)
• Učenie IR kódov: áno
• Učenie rozsahu frekvencie: až do 78 kHz a 455 

kHz
• Univerzálna databáza IR kódu: áno
• Počet značiek v databáze: Viac ako 250
• Vysielajúce LED diódy: 2

Prispôsobenie
• Aplikácia na úpravu na počítači: NeoEdit
• Prispôsobenie na obrazovke: áno
• Konfigurovateľnosť na celú obrazovku: nie
• Priehľadnosť: nie
• Alfa zmiešavanie: nie
• Makrá: až do 250 krokov

Užitočná funkcia
• Pevné tlačidlá: áno
• Kláves kurzora: áno
• Automatické vypnutie: áno
• Hodiny s kalendárom: áno
• Viacjazyčný: nie
• Aktivačný senzor: nie

• Programovateľné časovače: nie
• Kolíska/ Základňa: nie

Pripojiteľnosť
• RS232: áno

Rozmery
• Váha hlavnej lepenky: 1.8 kg
• Množstvo hlavnej lepenky: 2
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

74 x 33 x 177 mm
• Hmotnosť produktu: 0 220 kg
• Rozsah teploty (prevádzkový): 5°C až 45°C

Systémové špecifikácie
• CPU: Mitsubishi 16 bit
• Veľkosť pamäte flash: 1 MB

Systémové požiadavky
• Mechanika CD-ROM: áno
• Miesto na pevnom disku: 75 MB
• Operačný systém počítača: Windows 98 SE, 2000, 

ME, XP
• Pamäť RAM: 64 MB

Príslušenstvo
• Batérie: 3 x AA
• Vytlačená príručka používateľa: áno
• RS232 kábel: áno
• Príručka používateľa na disku CD-ROM: áno
• Záručný list: áno
• Dok: nie
•
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