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Comodidade
• Idiomas do Visor (OSD): Inglês, Holandês, 

Alemão, Francês, Italiano, Espanhol
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Branca
• Base de dados IV universal: AMP, CABO, CD/MD, 

DVB-T, DVD, PC, PVR, RECEPTOR, SAT, TV, 
DVD e televisor, Videogravador e televisor, 
videogravador

Potência
• Tipo de bateria: AA / LR6 Alcalina
• Número de pilhas: 3
• Gestão de economia da bateria: Ligar/desligar 

automático

Capacidades de Infravermelhos
• Distância de funcionamento: 10 m
• Conhecer os código IV
• LEDs de transmissão: 2

• Número de marcas na base de dados: Mais de 
1300

• Limites de frequência da portadora: 30k - 100kHz 
+ 455kHz

Embalagem exterior
• Quantidade: 2
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94493 9
• Comprimento: 336 mm
• Largura: 80 mm
• Altura: 180 mm

Dados da embalagem
• 12NC: 908210006598
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93778 8
• Peso bruto: 0.36 kg
• Altura: 38 mm
• Comprimento: 328 mm
• Largura: 162 mm
•
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