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Connectiviteit
• IR-zenderaansluitingen: 4

Mogelijkheden met infrarood
• LED's: 4
• IR-zenderaansluitingen: 4

RF-functies
• Adressen (ID's): 16
• Zenders: 4
• Communicatie: Eenrichtings
• Frequentie (MHz): 433

Gebruiksgemak
• Foutmelding

Voeding
• Netstroom: 230 V (+/-10/-15%)/50 Hz

Afmetingen
• Gewicht van de omdoos: 0,84 kg
• Hoeveelheid per omdoos: 1
• Afmetingen van product (B x H x D): 

110 x 30 x 79 mm
• Gewicht van het product: 0,060 kg
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 50 °C

Accessoires
• AC/DC-adapter: 12 V DC 400 mA
• Dubbele IR-zenderkabels: 4
• Afgedrukte gebruikershandleiding
•

RF-verlenger
  

Specificaties

Publicatiedatum  
2007-12-12

Versie: 1.0.3

12 NC: 9082 100 80126
EAN: 87 10895 90917 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
SBCL

Product

IR-uitbre
Met een inf
infraroodap
radiofreque

FM
Een radiote
bedienen d
zich bijvoor
bevinden. In
gebruikt: FM
infrarood.

Instelbar
Met een ap
positie voor
systemen vo
afgesloten r
gebruikt. D
storingsindi
apparaat o
magnetron)
knippert, ho

RF-storin
Een storing
de aanwezi
een RF-verl
detecteert. 
begint te kn
RF-apparat
zoals een m
knippert, de
te slechter 
I910/00

kenmerk

idingsmo
rarood uitbr
paratuur b
ntienetwerk

chnologie w
ie niet recht
beeld achte
 afstandsb
 signalen n

e antenne
arte, instelb
 een RF-ver
or meerde
uimten vrijw
e antenne h
cator die kn
f een ander
 wordt gede
e slechter 

gsindicat
sindicator is
gheid van st
enger kunne
De indicato
ipperen zod
en dan de R
agnetron d
s te slechte

functioneert
dule
eidingsmodule kunt u traditionele 
edienen via een 
.

aarmee u componenten kunt 
streeks zichtbaar zijn, als deze 
r muren of andere obstakels 
edieningen worden twee typen 
aar component en FM naar 

are antenne wordt de optimale 
lenger bepaald. Zo kunnen 
re kamers en apparaten in 
el zonder storing worden 
eeft een ingebouwde 
ippert wanneer een ander RF-
e storingsbron (zoals een 
tecteerd. Hoe sneller het lampje 

de antenne is ingesteld.

or
 een rood knipperend lampje dat 
oringsbronnen, die de werking van 
n beïnvloeden, in uw huis 

r is ingebouwd in een antenne en 
ra de antenne storing van andere 
F-verlenger of andere bronnen 
etecteert. Hoe sneller het lampje 
r is de antenne ingesteld, en des 
 de RF-verlenger.
en

http://www.philips.com

