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Komfort
• Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, 

Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Hvid
• Universal IR-database: FORSTÆRKER, KABEL, 

CD/MD, DVB-T, DVD, PC, PVR, RECEIVER, SAT, 
TV, TV-DVD, TV-VCR, VCR

Strøm
• Batteritype: AA / LR6 Alkaline
• Batterier: 3
• Batteribesparelse: Automatisk tænd/sluk

Infrarød teknologi
• Rækkevidde: 10 m
• Infrarøde koder for indlæring
• LED sendedioder: 2

• Fabrikater i database: Over 1300
• Område for bærefrekvens: 30 k - 100 kHz + 455 

kHz

Yderemballage
• Mængde: 2
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94493 9
• Længde: 336 mm
• Bredde: 80 mm
• Højde: 180 mm

Emballagedata
• 12 NC: 908210006598
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93778 8
• Bruttovægt: 0,36 kg
• Højde: 38 mm
• Længde: 328 mm
• Bredde: 162 mm
•
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