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Confort
• Bază de date IR universală: TV
• Funcţii TV: Program (sus/jos), Creștere/dimin. 

volum, mut, Funcţionare/Standby
• Pași instalare: 2
• Căutare automată hands-free
• Limbi: GB/F/D/NL/I/E
• Limbi utilizate în manual: GB/F/D/NL/DK/S/N/

FIN/I/E/P/GR/PL
• Număr de taste: 6
• Preprogramat pentru Philips
• Reglementări și standarde: Siglă CE
• Configurare simplă a sistemului
• Rezistent la stropire

Accesorii
• Baterie: Baterie 1,5V R03/AAA

Alimentare
• Durata de utilizare a bateriei: 12 luni
• Tip baterie: AAA
• Număr de baterii: 2

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 148 x 28 x 280 mm
• Dimensiuni cutie (LxAxÎ): 181 x 170 x 310 mm
• Pliat: Carton în jurul ambalajului
• Materiale: PET A reciclat

Funcţie infraroșu
• Distanţă de operare: 7 m
• LED-uri de transmisie: 1
• Bază de date universală de coduri IR
• Numărul de mărci din baza de date: Peste 300
• Interval frecvenţă de transmitere: 24 - 55 kHz
• Unghi transmisie: 90 grad
•
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