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Trådlös fjärrkontrollslänk

Distribution av bild och ljud direkt hem till dig
• Supporthjälpen är tillgänglig så fort du behöver hjälp
• Med en trådlös fjärrkontroll kan du styra enheter inuti ett stängt skåp

Att ha kommandot
• Nu kan du styra utrustningen med fjärrkontrollen varifrån som helst
Philips
Fjärrkontroll med utökad 
funktion
SBCLI800
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Mottagare/mottagning/sändning
• Antennplacering: Intern
• Bärvågsfrekvens: 433 MHz
• Medelräckvidd inomhus: 30 m
• Medelräckvidd utomhus: 100 m
• Modulering: AM

Anslutningar
• Fjärrkontroll med utökad funktion: 433,92 MHz 

AM
• IR-bärvågsfrekvenser som stöds: 433 MB

Storlek
• Antenn: Integrerad
• Mottagarens mått (B x H x D): 

42 x 148 x 40 5 mm
• Temperatur (drift): +5 ºC till +35 ºC
• Sändarens mått (B x H x D): 

42 x 148 x 40 591 mm

Övriga data
• Strömförbrukning: 6 W
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 
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upporthjälp tillgänglig
m du har frågor om produkten eller behöver hjälp 
ed installationen är du välkommen att ringa vår 

upporthjälp sju dagar i veckan.

rådlös fjärrkontrollslänk
m du förvarar din ljud-/videoutrustning i ett skåp kan 
u inte styra dem med en vanlig IR-fjärrkontroll. Men 
ed Philips trådlösa fjärrkontroll kan du styra 

nheterna trots att skåpet är stängt, tack vare den 
adiobaserade länken (HF) som tränger igenom väggar 
ch andra hinder.

järrkontroll med utökad funktion
ack vare den utökade funktionen kan du styra din 
VD, video eller set-top-box som är ansluten till 

ändaren med hjälp av universalfjärrkontrollen. Du 
ehöver inte springa ned till bottenvåningen för att 
rycka på knappar.
For preview purpose only

SBCLI800/00

Tekniska specifikationer Produktfördelar

Fjärrkontroll med utökad funktion
  


