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Comodidade
• Base de dados IV universal: TV
• Funções TV: Aumentar/diminuir um programa, 

Aumentar/diminuir volume, sem som, Energia/
Espera, Teclas de dígitos, Selecção AV, externa, 
Controlo de menus, Controlo da Cor/
Luminosidade, Teclas de teletexto, Teclas de 
texto rápidas

• Pré-programado para Philips
• Simple system set-up™
• Função da tecla copiar
• À prova de salpicos
• Aprovações Regulamentares: Marca CE
• Etapas de instalação: 2
• Número de teclas: 31
• Suporte de linguagem: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/

E/P/GR/RU/SZ/PL

Capacidades de Infravermelhos
• Distância de funcionamento: 10 m
• LEDs de transmissão: 1
• Base de dados de código IV universal
• Número de marcas na base de dados: Mais de 800

• Limites de frequência da portadora: 24 - 55 kHz
• Ângulo de transmissão: 90 grau

Potência
• Vida útil da bateria: 12 Meses
• Tipo de bateria: AAA
• Número de pilhas: 2
• Pilhas incluídas: Não

Embalagem exterior
• Quantidade: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93575 3
• Comprimento: 301 mm
• Largura: 181 mm
• Altura: 170 mm

Dados da embalagem
• Largura: 157 mm
• Comprimento: 292 mm
• Altura: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93574 6
• 12NC: 908210006459
•
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