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tyrer dit AV-udstyr bag
S
lukkede skabsdøre
Trådløst fjernbetjeningslink

Distribuér AV-materiale i dit hjem
• Hotline er åben med hjælp, når du har brug for det.
• Trådløs fjernbetjening kan betjene enheder i et lukket skab.

Bevar kontrollen
• Udvid fjernbetjeningen til ethvert lokale fra én enhed.
Philips
Fjernbetjeningsforlænger
SBCLI800
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Tuner/Modtagelse/Transmission
• Antenneplacering: Intern
• Bærebølgefrekvens: 433 MHz
• Typisk rækkevidde indendørs: 30 m
• Normal rækkevidde udendørs: 100 m
• Modulation: AM

Tilslutningsmuligheder
• Fjernbetjeningsforlænger: 433,92 MHz AM
• Understøttet IR bærebølgefrekvens: 433 MB

Mål
• Antenne: Integreret
• Mål på modtager (B x H x D): 

42 x 148 x 40,5 mm
• Temperatur (drift): +5ºC til +35ºC
• Mål på sender (B x H x D): 

42 x 148 x 40,591 mm

Strømforsyning
• Strømforbrug: 6 W
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 

Lysnetadapter
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otline
vis du har spørgsmål om produktet eller ønsker hjælp 

il opsætning, kan du ringe til vores hotline 7 dage om 
gen.

rådløst fjernbetjeningslink
vis du har dine audio/videoenheder stående i et skab, 
an du ikke betjene dem med en normal, infrarød 
jernbetjening. Philips trådløse fjernbetjeningslink gør 
et muligt at betjene disse enheder med skabslågerne 

ukkede via et radiofrekvensbaseret link, der passerer 
ennem vægge og andre forhindringer.

jernbetjeningsforlænger
orlængeren til universal-fjernbetjeningen gør det muligt 
t betjene den DVD, video eller satellit Set-Top Box, du 
ar tilsluttet senderen, ved hjælp af en fjernbetjening. 
er er ingen grund til at forlade rummet for at trykke 
å knapper.
For preview purpose only

SBCLI800/00

Tekniske specifikationer Interessante produkter

Fjernbetjeningsforlænger
  


