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อุปกรณ์เครื่องเสียงและวิดีโอที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมคุ้มราคา สามารถปรั
นองได้ทุกความต้องการของคุณและครอบครัว

งใช้รีโมทคอนโทรลหลายเครื่องอีกต่อไป
ข้อมูลรหัสอินฟราเรดแบบครอบคลุมที่ใช้ได้แทบทุกอุปกรณ์หรือยี่ห้อ
รู้รหัส IR จากรีโมทคอนโทรลเครื่องอื่นได้
ั้งโปรแกรมได้เพื่อการเข้าใช้ฟังก์ชันที่ใช้เป็นประจำ

ร์เฟซผู้ใช้ปรับแต่งได้ตามต้องการ
CD เฉดสีเทาจะแสดงปุ่มที่เหมือนจริงและเห็นได้ชัดเจน
คุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ในสัมผัสเดียว
มบัติการแก้ไขค่าในอุปกรณ์ใช้สำหรับปรับแต่งอินเตอร์เฟซผู้ใช้ของเครื่องรีโมท
ต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้จัดทำอินเตอร์เฟซผู้ใช้ของคุณเอง

ง่าย
CD มีแสงฉากหลังเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานในที่มืด
คอร์เซอร์ช่วยให้คุณเลือกรายการเมนูบนหน้าจอได้สะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น

igital Contrast Control ช่วยให้ภาพคมชัดยิ่งขึ้น
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ภาพ/แสดงภาพ
• ความละเอียด: 160 x 100 พิกเซล
• จอสัมผัส
• แสงพื้นหลัง
• สีของแสงพื้นหลัง: สีเขียว
• สีในการแสดงผล: 4
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 3.2 นิ้ว

ระบบอินฟราเรด
• ระยะการทำงาน: 33 ฟุต (10 ม.)
• การเรียนรู้รหัสสัญญาณอินฟราเรด
• ช่วงความถี่ในการรับข้อมูลรหัส: สูงถึง 78 kHz และ 

455 kHz
• ฐานข้อมูลรหัส อินฟราเรดสากล
• จำนวนยี่ห้อในฐานข้อมูล: มากกว่า 250
• สัญญาณไฟ LED การส่งสัญญาณ: 2

การกำหนดค่า
• โปรแกรมแก้ไขใน PC: NeoEdit
• การกำหนดค่าบนหน้าจอ
• การแสดงเต็มหน้าจอ: ไม่มี
• ความโปร่งใส: ไม่มี
• การผสมสีแบบอัลฟา: ไม่มี
• ชุดคำสั่งมาโคร: ได้ถึง 250 ระดับ

สะดวกสบาย
• ปุ่มแบบแข็ง
• เคอร์เซอร์
• ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
• นาฬิกาและปฏิทิน
• หลายภาษา: ไม่มี
• ตัวตรวจจับหัวอ่าน: ไม่มี

• ตัวตั้งเวลาตั้งโปรแกรมได้: ไม่มี
• แท่นวาง: ไม่มี

การเชื่อมต่อ
• RS232

ขนาด
• น้ำหนักบรรจุหลัก: 1.8 กก.
• ปริมาณบรรจุหลัก: 2
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

74 x 33 x 177 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.220 กก.
• ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 5ฐC ถึง 45ฐC

ข้อมูลระบบ
• CPU: Mitsubishi 16 บิต
• ขนาดหน่วยความจำแฟลช: 1 MB

ความต้องการระบบ
• ไดรฟ์ CD-ROM
• เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์: 75 MB
• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows 98 SE, 2000, ME
• หน่วยความจำ RAM: 64 MB

อุปกรณ์เสริม
• แบตเตอรี่: 3 x AA
• คู่มือผู้ใช้ฉบับพิมพ์
• สายเคเบิล RS232
• คู่มือผู้ใช้ใน CD-ROM
• ใบรับประกัน
• แท่นวาง: ไม่มี
•

แผงควบคุมของโฮมเธียเตอร์
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