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Bild/visning
• Upplösning: 160 x 100 bildpunkter
• Pekskärm
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Grön
• Antal färger: 4
• Diagonal skärmstorlek (tum): 3,2 tum

IR-kapacitet
• Arbetsavstånd: 10 m
• Inlärning av IR-koder
• Inlärning av frekvensomfång: Upp till 78 kHz och 

455 kHz
• Databas för generella IR-koder
• Antal fabrikat i databasen: Mer än 250
• Lysdioder för överföring: 2

Anpassning
• Redigeringsprogram på datorn: NeoEdit
• Anpassning på skärmen
• Hela skärmen konfigureringsbar: Nej
• Genomskinlig: Nej
• Alpha-belysning: Nej
• Makron: Upp till 250 steg

Praktiskt
• Hårda knappar
• Markör
• Automatisk avstängning
• Klocka med kalender
• Flerspråksstöd: Nej

• Mottagningssensor: Nej
• Programmerbara timer: Nej
• Vagga/dockningsstation: nej

Anslutningar
• RS232

Storlek
• Vikt på huvudkartong: 1,8 kg
• Antal i förpackning: 2
• Produktens mått (B x H x D): 74 x 33 x 177 mm
• Produktvikt: 0 220 kg
• Temperaturintervall (drift): 5 °C till 45 °C

Systemspecifikationer
• CPU: Mitsubishi 16 bit
• Storlek på Flash-minne: 1 MB

Systemkrav
• CD-enhet
• Hårddiskutrymme: 75 MB
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME
• RAM-minne: 64 MB

Tillbehör
• Batterier: 3 st AA
• Utskriven bruksanvisning
• RS232-kabel
• Bruksanvisning på CD-skiva
• Garantisedel
• Dockningsstation: nej
•
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