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Pohodlí
• Univerzální databáze dálk. ovládání: Televize, 

Videorekordér, DVD, SAT, Kabel, PŘIJÍMAČ, 
ZESILOVAČ, PVR, DVB-T, televizor s DVD 
přehrávačem, Televizor s videorekordérem

• Podsvětlení: Ano
• Barva podsvětlení: Bílý
• Předprogramováno pro Philips: Ano
• Programovatelná makra: Ano

Infračervený přenos
• Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
• Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
• Vysílací diody LED: 2
• Počet značek v databázi: Přes 1100
• Rozsah nosného kmitočtu: 30 - 100 kHz

Údaje na obalu
• 12NC: 908210005335
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
• Hrubá hmotnost: 0,35 kg
• Výška: 42 mm
• Délka: 330 mm
• Šířka: 162 mm

Spotřeba
• Správce úspory baterie: Automatické zapnutí/

vypnutí
• Typ baterie: AA / LR6 alkalická
• Počet baterií: 3
•

Univerzální dálkové ovládání
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