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Vybavenie a vlastnosti
• Univerzálna IR databáza: TV, VCR, DVD
• TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/

nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, 
16:9

• DVD funkcie: Prepravné kľúče, Ovládanie ponuky 
disku

• Počet tlačidiel: 14
• Predprogramované pre Philips
• Postup pri inštalácii: 2
• Regulačné schválenia: Značka CE
• Jednoduché nastavenie systému
• Jazyková podpora: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

GR/RU/SZ/PL
• Odolné voči ostriekaniu
• Funkcie videorekordéra: Klávesy prepravy (6)

Infračervené schopnosti
• Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)
• Vysielajúce LED diódy: 2
• Univerzálna databáza IR kódu
• Rozsah nosnej frekvencie: 24 - 55 kHz

• Uhol vysielania: 90 stupeň
• Počet značiek v databáze: Viac ako 800

Napájanie
• Typ batérie: AAA
• Počet batérií: 2
• Životnosť batérie: 12 mesiacov

Vonkajšia lepenka
• Množstvo: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93491 6
• Dĺžka: 250 mm
• Šírka: 181 mm
• Výška: 170 mm

Údaje o balení
• Dĺžka: 242 mm
• Šírka: 157 mm
• Výška: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93490 9
• 12 NC: 908210006422
•
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