
teruj zestawem A/V
S
przez przeszkody
Pilot radiowy

Rozsyłaj zawartość AV po całym domu
• Dostępna zawsze, gdy potrzebujesz pomocy.
• Pilot radiowy umożliwia obsługę urządzeń schowanych w szafie

Masz pełną kontrolę
• Rozszerzenie zasięgu na wszystkie pomieszczenia
Philips
Przystawka zwiększająca 
zasięg
SBCLI805
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Tuner/Odbiór/Transmisja
• Położenie anteny: Wewnętrzne
• Częstotliwość nośnej: 433 MHz
• Typowy zasięg wewnątrz budynku: 30 m
• Typowy zasięg na zewnątrz budynku: 100 m
• Modulacja: UKF

Możliwości połączenia
• Przystawka zwiększająca zasięg: 433,92 MHz AM
• Częstotliwość nośna podczerwieni: 433 MB

Wymiary
• Antena: Wbudowany
• Wymiary amplitunera (szer. x wys. x gł.): 

42 x 148 x 40 5 mm
• Temperatura eksploatacji: od +5ţC do +35ţC

Moc
• Pobór mocy: 1,8 W
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 200–240 V, 

Zasilacz sieciowy stabilizowany
•
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ilot radiowy
eżeli urządzenia audio/wideo są umieszczone w szafie, 
ie można nimi sterować za pomocą zwykłego pilota na 
odczerwień. Dzięki pilotowi radiowemu firmy Philips 
ożna obsługiwać te urządzenia, nawet gdy drzwi 

zafy są zamknięte, dzięki falom o częstotliwości 
adiowej, które przechodzą przez ściany i inne 
rzeszkody.

rzystawka zwiększająca zasięg
niwersalna przystawka zwiększająca zasięg pilota 
możliwia sterowanie odtwarzaczem DVD, 
agnetowidem lub odbiornikiem telewizji satelitarnej 
odłączonym do nadajnika przy użyciu pilota. Nie ma 
otrzeby zbiegania na dół i naciskania przycisków.

ostępna linia serwisowa
szelkie pytania na temat produktu lub pomocy w 

akresie konfiguracji można zgłaszać pod numerem 
inii serwisowej siedem dni w tygodniu.
SBCLI805/00

Specyfikacje techniczne Zalety produktu

Przystawka zwiększająca zasięg
  


