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Kullanılabilirlik
• Evrensel IR veritabanı: TV, VCR, DVD, SAT, 

KABLO, ALICI, AMP, PVR, DVB-T, TV-DVD, TV-
VCR

• Arka ışık
• Renkli arka ışık: Beyaz
• Philips için önceden programlanmıştır
• Programlanabilir makrolar

Kızılötesi Özellikleri
• Çalışma mesafesi: 33 ft (10 m)
• IR kodlarını öğrenme
• Aktarım LED'leri: 2
• Veritabanındaki marka sayısı: 1100'ün üzerinde
• Taşıyıcı frekans aralığı: 30k - 100kHz

Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210005335
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
• Brüt ağırlık: 0.35 kg
• Yükseklik: 42 mm
• Uzunluk: 330 mm
• Genişlik: 162 mm

Güç
• Pil tasarrufu yöneticisi: Otomatik açma/kapama
• Pil tipi: AA / LR6 Alkalin
• Pil sayısı: 3
•
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