
vládejte své audiovizuální vybave
O ní
i se zavřenými dvířky
Bezdrátové dálkové ovládaní

Distribuce audiovizuálního obsahu v domácnosti
• Servisní linka pro případ, že budete potřebovat pomoc
• Bezdrátové dálkové ovládaní ovládá zařízení i ve skříni

Vše pod kontrolou
• Rozšiřte ovládání zařízení do kterékoli místnosti
Philips
Rozšiřovací jednotka 
dálkového ovládání
SBCLI800
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Tuner/příjem/vysílání
• Umístění antény: Interní
• Nosný kmitočet: 433 MHz
• Typický dosah pro vnitřní použití: 30 m
• Typický dosah pro venkovní použití: 100 m
• Modulace: SV

Možnosti připojení
• Rozšiřovací jednotka ovladače: 433,92 MHz AM
• Podporovaný kmitočet infrač. přenosu: 433 MB

Rozměry
• Anténa: Integrovaný
• Receiver dimensions (W x H x D): 

42 x 148 x 40 5 mm
• Teplota (provozní): +5 ţC až +35 ţC
• Transmitter dimensions (W x H x D): 

42 x 148 x 40 591 mm

Napájení
• Spotřeba elektrické energie: 6 W
• Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz, 

Napájecí adaptér stř./stejnosm.
•
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ervisní linka k dispozici
áte-li jakékoli otázky nebo potřebujete pomoc s 

astavením, servisní linku lze volat sedm dní v týdnu.

ezdrátové dálkové ovládaní
okud máte svá audio/video zařízení ve skříni, 
emůžete je ovládat běžným infračerveným ovladačem. 
ezdrátové dálkové ovládání Philips vám to umožní i za 
avřenými dvířky díky rádiovému signálu, jenž projde 
dmi i jinými překážkami.

ozšiřovací jednotka ovladače
niverzální rozšiřovací jednotka dálkového ovládání 
možňuje ovládání připojeného DVD přehrávače, 
ideorekordéru nebo Set-top boxu dálkovým 
vladačem. Nemusíte běhat až ke tlačítkům.
SBCLI800/00

Technické údaje Zvýraznění výrobku

Rozšiřovací jednotka dálkového ovládání
  


