
tökad räckvidd, tillförlitlig 
U
kont
Den lättinsta

störningsfri a

En ko
• Utby
• Radi

Snabb
• Juste
• Indik
roll
llerade signalförlängaren för Pronto och ProntoPro garanterar i princip 

nvändning av flerrumskonfigurationer eller miljöer som inte är inom synhåll.

ntroll för de flesta produkter och märken.
ggnadsmodul för IR (tillval) styr dold utrustning
ofrekvenser fungerar genom väggar och från andra rum

 och enkel installation
rbar antenn för säker placering av signalförlängaren
ator som känner av signalstörningar
 

Philips Pronto
Signalförlängare

SBCLI910



 

Anslutningar
• IR-utsändningskontakter: 4

IR-kapacitet
• Lysdioder för överföring: 4
• IR-utsändningskontakter: 4

RF-kapacitet
• Adresser (IDn): 16
• Kanaler: 4
• Kommunikation: 1-vägs
• Frekvens (MHz): 433

Bekvämlighet
• Felindikation

Ström
• Nätström: 230 V (+/-10/-15 %)/50 Hz

Storlek
• Vikt på huvudkartong: 0 84 kg
• Antal i förpackning: 1
• Produktens mått (B x H x D): 

110 x 30 x 79 cm² mm
• Produktvikt: 0 060 kg
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 50 °C

Tillbehör
• AC/DC-adapter: 12V DC 400 mA
• Dubbla IR-utsändningssladdar: 4
• Utskriven bruksanvisning
•
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