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Comoditate
• Bază de date IR universală: TV
• Funcţii TV: Program (sus/jos), Creștere/diminuare 

volum, mut, Funcţionare/Standby, Taste numerice, 
Selectare AV, extern, Control meniu, Control 
culoare/luminozitate, Taste teletext, Taste rapide 
text, Program precedent, Timer Sleep, 16:9, Ghid, 
informaţii

• Caracteristici superioare teletext: Fast text
• Ușor de instalat: Căutare automată
• Pași instalare: 2
• copiere funcţie tastă
• Limbi: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Număr de taste: 37
• Preprogramat pentru Philips
• Reglementări și standarde: Siglă CE
• Rezistent la stropire

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

Funcţie infraroșu
• Distanţă de operare: 33 ft (10 m)
• LED-uri de transmisie: 1
• Bază de date universală de coduri IR
• Numărul de mărci din baza de date: Peste 1100
• Interval frecvenţă de transmitere: 24 - 55 kHz
• Unghi transmisie: 90 grad

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

Cutie exterioară
• Cantitate: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93585 2
• Înălţime: 172 mm
• Lungime: 312 mm
• Lăţime: 151 mm

Informaţii ambalaj
• 12NC: 908210006469
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93584 5
• Înălţime: 33 mm
• Lungime: 304 mm
• Lăţime: 157 mm

Cutie exterioară
• EAN: 87 10895 93585 2
• Greutate brută: 1,608 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 30,3 x 14,8 x 17.2 cm
• Greutate netă: 0,642 kg
• Număr de ambalaje: 6
• Greutate proprie: 0,966 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

15,6 x 30,4 x 2,9 cm
• EAN: 87 10895 93584 5
• Greutate brută: 0,25 kg
• Greutate netă: 0,107 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Greutate proprie: 0,143 kg
•
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