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Käytön mukavuus
• Yleinen infrapunatietokanta: TV, Videonauhuri, 

DVD, SAT, JOHTO, CD/MD, VASTAANOTIN, 
vahvistin

• Televisiotoiminnot: Ohjelma eteen-/taaksepäin, 
Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys, Virta/
valmiustila, Numeropainikkeet, AV-valinta, 
ulkoiset, Valikkojen hallinta, Värien-/
kirkkaudensäätö, Teksti-tv-painikkeet, Fast text -
painikkeet, Edellinen ohjelma, Uniajastin/ajastin, 
16:9, Opas, infotoiminto

• Teksti-tv:n parannukset: Fast text
• DVD-toiminnot: Siirtopainikkeet, Järjestelmän 

valikko-ohjaus, Levyvalikon hallinta, 
Numeropainikkeet

• Videonauhurin toiminnot: Siirtopainikkeet (6), 
Showview, VCR plus, Valikkojen hallinta

• SAT-/CBL-toiminnot: Numeropainikkeet, 
Valikkojen hallinta, Opas, infotoiminto, Favourites 
(Suosikit), Tekstitoiminnot

• Helppo asennus: Automaattinen haku
• Asennusvaiheet: 2
• kopiointipainike
• Kielituki: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
• Painikkeiden määrä: 38
• Esiohjelmoitu Philipsille
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty
• Roiskeensuojattu

Virta
• Paristojen kesto: 12 kk
• Akkujen määrä: 2

Infrapunaominaisuudet
• Käyttöetäisyys: 7 m
• Lähetin-LED:it: 1
• Infrapunakoodien tietokanta
• Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 300
• Kantoaaltotaajuusalue: 28 - 70 kHz
• Lähetyskulma: 90 astetta
• Infrapunakoodien oppimistoiminto
• Kopioinnin taajuusalue: 30 - 60 kHz

Lisätarvikkeet
• Akku: Kyllä, CR2032-kolikkoparisto, 3 V, litium

Ulompi pakkaus
• Pituus: 306 mm
• Leveys: 70 mm
• Korkeus: 160 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93579 1
• Määrä: 3

Pakkauksen tiedot
• 12NC: 908210006464
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93578 4
• Korkeus: 26 mm
• Pituus: 302 mm
• Leveys: 155 mm
•
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