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Ευκολία
• Βάση δεδοµένων IR γενικής χρήσης: Τηλεόραση
• Λειτουργίες τηλεόρασης: Πρόγραµµα επάνω/

κάτω, Αύξηση/µείωση έντασης, σίγαση, Ρεύµα/
Αναµονή

• Βήµατα εγκατάστασης: 2
• Αυτόµατη αναζήτηση Hands-free: ναι
• Υποστήριξη γλωσσών: GB/F/D/NL/I/E
• Γλώσσες εγχειριδίου: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/

E/P/GR/PL
• Αριθµός πλήκτρων: 6
• Προγραµµατισµένο για τη Philips: ναι
• Ρυθµιστικές εγκρίσεις: Σήµανση CE
• Απλή ρύθµιση συστήµατος: ναι
• Αδιάβροχο στα πιτσιλίσµατα: ναι

Αξεσουάρ
• Μπαταρία: Ναι, µπαταρία 1,5 V R03/AAA

Τάση
• ∆ιάρκεια ζωής µπαταρίας: 12 µήνες
• Τύπος µπαταριών: AAA
• Αριθµός µπαταριών: 2

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις µπλίστερ (ΠxΒxΥ): 148 x 28 x 280 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 181 x 170 x 

310 χιλ.
• ∆ιπλωµένη: Συσκευασία γύρω από µπλίστερ
• Υλικά: Ανακυκλωµένο PET A

∆υνατότητα σύνδεσης υπερύθρων
• Απόσταση λειτουργίας: 7 µ.
• LED εκποµπής: 1
• Βάση κωδικών IR γενικής χρήσης
• Μάρκες στη βάση δεδοµένων: Πάνω από 300
• Εύρος συχνότητας φέροντος κύµατος: 24 - 55 

kHz
• Γωνία µετάδοσης: 90 βαθµός
•
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