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Удобство
• Универсална ИЧ база данни: Телевизори, VCR, 

DVD, SAT, КАБЕЛ, ПРИЕМНИК, усилвател, 
PVR, DVB-T, телевизор-DVD, TV-VCR

• Фоново осветление
• Цвят на фоновото осветление: бял
• Предварително програмиран за Philips
• Програмируеми макроси

Възможности за инфрачервена връзка
• Работно разстояние: 33 фута (10 м)
• Научаване на IR кодове
• Предаващи светодиоди: 2
• Брой марки в базата данни: Над 1100
• Диапазон на носещата честота: 30k - 100kHz

Данни за опаковката
• 12NC: 908210005335
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
• Бруто тегло: 0,35 кг
• Височина: 42 мм
• Дължина: 330 мм
• Ширина: 162 мм

Мощност
• Управление за пестене на батерията: 

Автоматично превключване вкл./изкл.
• Тип батерия: AA / LR6 алкална
• Брой на батериите: 3
•

Универсално дистанционно управление
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