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Kényelem
• Univerzális IR adatbázis: TV
• TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/

le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, 
AV választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/
fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext 
gombok, Előző program, Elalváskapcsoló, 16:9, 
Útmutató, tudnivalók

• Fejlesztett Teletext: gyorstext
• Könnyen telepíthető: Automatikus keresés
• Telepítési lépések: 2
• gombfunkciók másolása
• Nyelvi támogatás: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Gombok száma: 37
• Előreprogramozva a Philips számára
• Előírt jóváhagyások: CE jel
• fröccsenésbiztos

Tartozékok
• elem: Igen, 1,5 V-os R03/AAA elem

Infravörös képességek
• Működési távolság: 33 láb (10 m)
• Átviteli LED-ek: 1
• Általános IR kód adatbázis
• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 1100
• Vivőfrekvencia-tartomány: 24 - 55 kHz
• Átviteli szög: 90 fok

Áram
• Elem élettartama: 12 hónap
• Elemek száma: 2
• Akku típusa: AAA

Külső kartondoboz
• Mennyiség: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93585 2
• Magasság: 172 mm
• Hosszúság: 312 mm
• Szélesség: 151 mm

Csomagolásadatok
• 12 nc: 908210006469
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93584 5
• Magasság: 33 mm
• Hosszúság: 304 mm
• Szélesség: 157 mm

Külső kartondoboz
• EAN: 87 10895 93585 2
• Bruttó tömeg: 1,608 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

30,3 x 14,8 x 17,2 cm
• Nettó tömeg: 0,642 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Önsúly: 0,966 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

15,6 x 30,4 x 2,9 cm
• EAN: 87 10895 93584 5
• Bruttó tömeg: 0,25 kg
• Nettó tömeg: 0,107 kg
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
• Önsúly: 0,143 kg
•
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