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Telecomandă universală

SRU9400



 

Comoditate
• Bază de date IR universală: TV, VCR, DVD, SAT, 

Cablu, Receiver, amplificator, PVR, DVB-T, TV-
DVD, TV-VCR

• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Preprogramat pentru Philips
• Macro-uri programabile

Funcţie infraroșu
• Distanţă de operare: 33 ft (10 m)
• Reţinere coduri IR
• LED-uri de transmisie: 2
• Numărul de mărci din baza de date: Peste 1100
• Interval frecvenţă de transmitere: 30 - 100 kHz

Informaţii ambalaj
• 12NC: 908210005335
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
• Greutate brută: 0,35 kg
• Înălţime: 42 mm
• Lungime: 330 mm
• Lăţime: 162 mm

Alimentare
• Manager economisire baterie: Pornire/oprire 

automată
• Tip baterie: Baterie AA / LR6 alcalină
• Număr de baterii: 3
•

Telecomandă universală
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