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Beeld/display
• Schermdiameter (inch): 3,8 inch
• Displaykleuren: 16
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Resolutie: 320 x 240 pixels
• Touchpanel
• Schermtype: LCD TFT

Mogelijkheden met infrarood
• Bedieningsafstand: 10 m
• Leerbare IR-codes
• Leerbaar frequentiebereik: Maximaal 78 kHz en 

455 kHz
• LED's: 4
• Database met universele IR-code
• Aantal merken in database: Meer dan 1100

RF-functies
• Adressen (ID's): 16
• Zenders: 4
• Communicatie: Eenrichtings
• Frequentie (MHz): 433

Aanpassing
• Bewerkingstoepassing op PC: ProntoEdit NG
• Aanpassing op het scherm
• Volledig configureerbaar scherm
• Transparantie
• Macro's: Maximaal 250 stappen
• Alpha-blending: Nee

Connectiviteit
• USB: USB 1.1

Gebruiksgemak
• Automatisch uitschakelen
• Klok met kalender

• Cursortoets
• Harde toetsen
• Programmeerbare timers: 20
• Geleidelijke fade-out van licht
• Verschillende talen: GB, D, F, E, NL
• Opnamesensor: Nee

Afmetingen
• Gewicht van de omdoos: 3,8 kg
• Hoeveelheid per omdoos: 2
• Afmetingen van product (B x H x D): 

92 x 153 x 27 mm
• Gewicht van het product: 0.260 kg
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 5 °C tot 45 °C

Systeemspecificaties
• CPU: Mitsubishi 16-bits
• Grootte flashgeheugen: 4 MB

Systeemvereisten
• CD-ROM-station
• Ruimte op harde schijf: 75 MB
• PC-besturingssysteem: Windows 98 Tweede 

Editie, ME, 2000, XP
• RAM-geheugen: 64 MB
• USB: Vrije USB-poort

Accessoires
• Batterijen: Ni-MH batterijen
• Afgedrukte gebruikershandleiding
• USB-kabel
• Gebruikershandleiding op CD-ROM
• Garantiekaart
• Basisstation

Voeding
• Oplaadtijd: Max. 3 u
• Netstroom: 230 V
•
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