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Gemak
• Taalondersteuning: GB/F/D/E/I/NL/S
• DVD-functies: Transportknoppen, Bediening via 

systeemmenu, Bediening via discmenu, 
Cijfertoetsen, Ondertiteling selecteren, Audio-
instellingen

• Talen in handleiding: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Voorgeprogrammeerd voor Philips
• Officiële goedkeuringen: CE-markering
• Spatwaterbestendig
• Televisiefuncties: Volgend/vorig programma, 

Volume omhoog/omlaag, mute, Aan/uit of stand-
by, Cijfertoetsen, AV-selectie, extern, Bediening 
via menu's, Kleur-/helderheidsregeling, 
Teleteksttoetsen, FastText-toetsen, Vorig 
programma, 16:9

• Aantal toetsen: 43

Accessoires
• Batterij: 2 x 1,5 V R06/AA-batterij

Vermogen
• Levensduur batterij: 6 maanden

Mogelijkheden met infrarood
• Bedieningsafstand: 7 m
• LED's: 1
• Transmissiehoek: 90 graad
• IR-protocol: RC5 en RC6

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

15,7 x 30,4 x 2,65 cm
• Brutogewicht: 0,229 kg
• Nettogewicht: 0,071 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,158 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 1,462 kg
• Omdoos (L x B x H): 31,5 x 15 x 16,5 cm
• Nettogewicht: 0,071 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,391 kg
•
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