
idennetty käyttöetäisyys, 
P
luote
Helposti ase

häiriöttömät

Yksi k
• Valin
• Kauk

Nope
• Sääd
• Ilma
ttava ohjaus
nnettavat radiotaajuuden laajentimet Pronto ja ProntoPro takaavat 

 puhelut usean huoneen tiloissa ja kulmienkin taakse.

aukosäädin useimpiin laitteisiin ja merkkeihin
nainen infrapuna-laajennusmoduuli ohjaa piilossa olevia laitteita
o-ohjaus toimii seinien läpi radiotaajuustekniikan ansiosta

a ja helppo asennus
ettävä antenni auttaa RF-laajentimen oikeassa sijoittelussa
isin tunnistaa radiotaajuushäiriöiden lähteet
 

Philips Pronto
Radiotaajuuden laajennus

SBCLI910



 

Liitännät
• Infrapunalähettimen liittimet: 4

Infrapunaominaisuudet
• Lähetin-LED:it: 4
• Infrapunalähettimen liittimet: 4

RF-toiminnot
• Osoitteet (tunnukset): 16
• Kanavat: 4
• Tietoliikenne: Yksisuuntainen
• Taajuus (MHz): 433

Käytön mukavuus
• Virheenilmaisin

Virta
• Verkkovirta: 230 V (+/- 10–15 %), 50 Hz

Mitat
• Tukkupakkauksen paino: 840g kg
• Määrä pakkauksessa: 1
• Tuotteen mitat (L x K x S): 110 x 30 x 79 mm
• Tuotteen paino: 60g kg
• Käyttölämpötila: 0 °C - 50 °C

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite: 12 V (DC), 400 mA
• Kaksi infrapunalähetintä: 4
• Tulostettu käyttöopas
•

Radiotaajuuden laajennus
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