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Kullanılabilirlik
• Evrensel IR veritabanı: TV
• TV fonksiyonları: Program yukarı/aşağı, Ses 

seviyesi yukarı/aşağı, susturma, Güç/bekleme, 
Rakam tuşları, AV seçimi, harici, Menü kontrolü, 
Renk/Parlaklık kontrolü, Teletext tuşları, Hızlı 
metin tuşları, Önceki program, Uyku/zamanlayıcı, 
16:9, Kılavuz, bilgi

• Teletekst geliştirmeleri: hızlı metin
• Kurulum adımları: 2
• Kopyalama tuşu fonksiyonu
• Dil desteği: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
• Tuş sayısı: 37
• Philips için önceden programlanmıştır
• Yasal Onaylar: CE İşareti
• Sıçramaya dayanıklı

Aksesuarlar
• Pil: Evet, 1,5V Pil R03/AAA

Güç
• Pil ömrü: 12 Ay
• Pil sayısı: 2
• Pil tipi: AAA

Kızılötesi Özellikleri
• Çalışma mesafesi: 33 ft (10 m)

• Aktarım LED'leri: 1
• Evrensel IR kodu veritabanı
• Veritabanındaki marka sayısı: 1000 üzeri
• Taşıyıcı frekans aralığı: 24 - 55 kHz
• Aktarım açısı: 90 derece

Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210006468
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93582 1
• Yükseklik: 33 mm
• Uzunluk: 304 mm
• Genişlik: 157 mm

Dış Karton
• Brüt ağırlık: 1,578 kg
• Dış karton (L x G x Y): 30,3 x 15 x 17,2 cm
• Net ağırlık: 0,696 kg
• Dara ağırlığı: 0,882 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

15,7 x 30,4 x 3,4 cm
• Brüt ağırlık: ,245 kg
• Net ağırlık: ,116 kg
• Dara ağırlığı: ,129 kg
•
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