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Užitočná funkcia
• Univerzálna IR databáza: TV
• TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/

nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, 
Digitálne kľúče, Výber AV, externý, Ovládanie cez 
ponuku, Ovládanie farby/jasu, Klávesy teletextu, 
Klávesy rýchleho textu, Predchádzajúci program, 
Časovač vypnutia, 16:9, Príručka, informácie

• Zdokonalenia teletextu: Rýchly text
• Jednoduchá inštalácia: Automatické vyhľadávanie
• Postup pri inštalácii: 2
• Tlačidlo kopírovanie: áno
• Jazyková podpora: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Počet tlačidiel: 37
• Predprogramované pre Philips: áno
• Regulačné schválenia: Značka CE
• Odolné voči ostriekaniu: áno

Príslušenstvo
• Batéria: Áno, 1,5 V batéria R03/AAA

Infračervené schopnosti
• Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)
• Vysielajúce LED diódy: 1
• Univerzálna databáza IR kódu: áno
• Počet značiek v databáze: Viac ako 1 100
• Rozsah nosnej frekvencie: 24 - 55 kHz
• Uhol vysielania: 90 stupeň

Napájanie
• Životnosť batérie: 12 mesiacov
• Počet batérií: 2
• Typ batérie: AAA

Vonkajšia lepenka
• Množstvo: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93585 2
• Výška: 172 mm
• Dĺžka: 312 mm
• Šírka: 151 mm

Údaje o balení
• 12 NC: 908210006469
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93584 5
• Výška: 33 mm
• Dĺžka: 304 mm
• Šírka: 157 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 10895 93585 2
• Hmotnosť brutto: 1,608 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

30,3 x 14,8 x 17 2 cm
• Čistá hmotnosť: 0,642 kg
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• Hmotnosť obalu: 0,966 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

15 6 x 30,4 x 2.9 cm
• EAN: 87 10895 93584 5
• Hmotnosť brutto: 0,25 kg
• Čistá hmotnosť: 0,107 kg
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Hmotnosť obalu: 0,143 kg
•
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