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Komfort
• DVD-funktioner: Båndløbstaster, 

Systemmenubetjening, Diskmenubetjening, 
Taltaster

• Nem installation: Automatisk søgning
• Sprog: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P
• Taster: 45
• Godkendelse af regler: CE-mærke
• SAT/CBL-funktioner: Taltaster, Menubetjening, 

Guide, info, Favourites (Foretrukne)
• TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/

ned, afbrudt, Standby-effektforbrug, Taltaster, 
AV-valg, eksternt, Menubetjening, Farve/
Lysstyrkekontrol, Fast Text taster, Forrige 
program, Guide, info

• Universal IR-database: TV, DVD, SAT, KABEL, 
RECEIVER, FORSTÆRKER, PVR, DVB-T, PC

Strøm
• Batterilevetid: 12 måneder
• Batterier: 2
• Batteribesparelse: Automatisk tænd/sluk

Infrarød teknologi
• Rækkevidde: 7 m
• Infrarøde koder for indlæring
• Frekvensområde for indlæring: 30 kHz - 60 kHz
• LED sendedioder: 1
• Universel IR-kodedatabase
• Fabrikater i database: Over 1000
• Område for bærefrekvens: 28 - 70 kHz
• Sendevinkel: 90 °

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
• Højde: 180 mm
• Længde: 346 mm
• Mængde: 6
• Bredde: 120 mm

Emballagedata
• 12 NC: 908210005056
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
• Bruttovægt: 0,36 kg
• Højde: 38 mm
• Længde: 338 mm
• Bredde: 162 mm
•
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