
κούστε το σύστηµα A/V
Α
µε τις θύρες κλειστές
Σύνδεσµος ασύρµατου τηλεχειριστηρίου

∆ιανοµή περιεχοµένου AV στο σπίτι σας
• Γραµµή εξυπηρέτησης διαθέσιµη όποτε τη χρειάζεστε
• Συσκευές λειτουργίας µε ασύρµατο τηλεχειριστήριο σε κλειστό ερµάριο

Πάρτε τον έλεγχο στα χέρια σας
• Επεκτείνετε το τηλεχειριστήριο σε οποιοδήποτε δωµάτιο από µία συσκευή
Philips
Επέκταση 
τηλεχειριστηρίου
SBCLI800
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ι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
ροειδοποίηση.
α εµπορικά σήµατα ανήκουν στην Koninklijke Philips 
lectronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
ww.philips.com
∆έκτης/λήψη/µετάδοση
• Τοποθεσία κεραίας: Εσωτερική
• Συχνότητα φέροντος κύµατος: 433MHz
• Τυπική εµβέλεια σε εσωτερικό χώρο: 30 µ.
• Τυπική εµβέλεια σε εξωτερικό χώρο: 100 µ.
• ∆ιαµόρφωση: AM

Συνδεσιµότητα
• Επέκταση τηλεχειριστηρίου: 433,92 MHz AM
• Υποστηριζόµενη συχνότητα φορέα IR: 433 MB

∆ιαστάσεις
• Κεραία: Ενσωµατωµένη
• ∆ιαστάσεις δέκτη (Π x Υ x Β): 

4" x 148 x 40.5 χιλ.
• Θερµοκρασία (λειτουργία): +5 C έως +35 C
• ∆ιαστάσεις ποµπού (Π x Υ x Β): 

4" x 148 x 40.591 χιλ.

Τάση
• Κατανάλωση ρεύµατος: 6 W
• Παροχή ρεύµατος: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 

Τροφοδοτικό
•
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ιαθέσιµη γραµµή εξυπηρέτησης
ια ερωτήσεις σχετικά µε το προϊόν ή βοήθεια µε την 
γκατάσταση, µπορείτε να τηλεφωνήσετε στη γραµµή 
ξυπηρέτησης, επτά ηµέρες την εβδοµάδα.

ύνδεσµος ασύρµατου τηλεχειριστηρίου
άν φυλάσσετε τις συσκευές ήχου/εικόνας σε κλειστό 
ρµάριο, δεν µπορείτε να τις χειριστείτε µε τυπικό 
ηλεχειριστήριο υπερύθρων. Με το σύνδεσµο 
σύρµατου τηλεχειριστηρίου της Philips µπορείτε να 
ειριστείτε αυτές τις συσκευές όταν οι θύρες του 
ρµαρίου είναι κλειστές, χάρη σε ένα σύνδεσµο RF που 
ιαπερνά τους τοίχους και άλλα εµπόδια.

πέκταση τηλεχειριστηρίου
ε την επέκταση τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης 

πορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή DVD, βίντεο ή το 
ορυφορικό set-top box που συνδέσατε στον ποµπό µε 
ο τηλεχειριστήριο. ∆εν χρειάζεται να βρίσκεστε στο ίδιο 
ωµάτιο για να πατήσετε τα κουµπιά.
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