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Komfort
• Universal IR-database: TV
• TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/

ned, afbrudt, Standby-effektforbrug, 16:9
• Installationstrin: 2
• Sprog: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/RU/SZ/

PL
• Taster: 7
• Forprogrammeret til Philips
• Godkendelse af regler: CE-mærke
• Enkel systemopsætning
• Stænksikker

Infrarød teknologi
• Rækkevidde: 10 m
• LED sendedioder: 1
• Universel IR-kodedatabase
• Område for bærefrekvens: 24-55 kHz
• Sendevinkel: 90 °
• Fabrikater i database: Over 800

Strøm
• Batteritype: AAA
• Batterier: 2
• Batterilevetid: 12 måneder

Yderemballage
• Mængde: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93489 3
• Længde: 250 mm
• Bredde: 181 mm
• Højde: 170 mm

Emballagedata
• Længde: 242 mm
• Bredde: 157 mm
• Højde: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93488 6
• 12 NC: 908210006421
•
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