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video cihazlarınız için, sizin ve ailenizin ihtiyaçlarına göre tamamen 

ilir uygun maliyetli kontrol çözümü.

 tüm uzaktan kumandaları ortadan kaldırın
ok cihaz ve marka için kapsamlı kızılötesi kod veritabanı
tan kumandadan kolay IR kodu öğrenme
ler fonksiyonlara erişim için programlanabilir düğmeler

zelleştirilebilir kullanıcı ara yüzü
tonlamalı ekranda gerçekçi, görülmesi kolay düğmeler görüntülenir
dokunuşla birçok cihazı kullanabilirsiniz
tan kumandanın arayüzünü özelleştirmek için cihaz üstü düzenleme

di arayüzünüzü yaratmanız için PC yazılımı

ım kolaylığı
nlıkta kolaylık için arka aydınlatmalı LCD ekran
terge tuşları ekran üstü menülerde gezinmeyi kolaylaştırır
al Kontrast Kontrol düğmesi görüntü netliğini optimize eder
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Görüntü/Ekran
• Çözünürlük: 160 x 100 piksel
• Dokunmatik panel
• Arkadan ışıklandırma
• Arkadan renkli ışıklandırma: Yeşil
• Ekran renkleri: 4
• Diyagonal ekran boyutu (inç): 3,2 inç

Infrared Özellikleri
• Çalışma mesafesi: 33 ft (10 m)
• Öğrenme IR kodları
• Öğrenme frekans aralığı: 78 kHz ve 455 kHz'e 

kadar
• Evrensel IR kodu veritabanı
• Veritabanındaki marka sayısı: 250'nin üzerinde
• Aktarım LED'leri: 2

Özelleştirme
• PC'de editör uygulaması: NeoEdit
• Ekran üstü özelleştirme
• Tam ekran yapılandırılabilirliği: Hayır
• Saydamlık: Hayır
• Alfa-karıştırma: Hayır
• Makrolar: 250 basamağa kadar

kolaylıklar
• Düğmeler
• İmleç tuşu
• Otomatik kapatma
• Takvimli saat
• Çok dilli: Hayır

• Alım sensörü: Hayır
• Programlanabilir zamanlayıcılar: Hayır
• Müzik Kutusu/Bağlantı istasyonu: hayır

Bağlanabilirlik
• RS232

Boyutlar
• Ana karton ağırlığı: 1,8 kg
• Ana karton miktarı: 2
• Ürün boyutları (G x Y x D): 74 x 33 x 177 mm
• Ürün ağırlığı: 0.220 kg
• Sıcaklık aralığı (çalışma): 5°C - 45°C

Sistem Özellikleri
• CPU: Mitsubishi 16 bit
• Flash bellek boyutu: 1 MB

System Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• Sabit disk alanı: 75 MB
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME
• RAM hafıza: 64 MB

Aksesuarlar
• Piller: 3 x AA
• Basılı Kullanım Kılavuzu
• RS232 kablosu
• CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu
• Garanti Kartı
• Bağlantı İstasyonu: hayır
•

Ev Sinema Kontrol Paneli
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