SAVA 1014 Smart AV remote
extender

Artikelnummer (SKU)
Kleur

8310143
Antraciet metaal

Belangrijke voordelen
•
•
•
•

Eenvoudige en snelle installatie
Met behulp van infrarood extender bedien je gemakkelijk
je apparaten door dichte kastjes heen
Bedien randapparatuur in een gesloten tv meubel kast
Ongevoelig voor gebruik met indirect zonlicht

De remote extender stuurt het signaal van de
afstandbediening door. AV-apparatuur blijft uit
het zicht. Remote extender stuurt signaal van de
afstandsbediening door
Via een kleine ontvanger van de SAVA 1014 wordt het signaal
van de afstandsbediening via vernieuwde infraroodtechniek
doorgestuurd naar je AV-apparatuur of tv decoder.
Infraroodbereik tot wel 10 meter. Geschikt voor vrijwel alle
merken AV-apparatuur.
Opgeruimd staat netjes
Bedien je AV apparaten, zonder dat ze in het zicht staan.
Het signaal van de afstandsbediening wordt via een
kleine ontvanger doorgestuurd naar je apparatuur,
zodat de kastdeuren dicht kunnen blijven. Vernieuwde
infraroodtechniek garandeerd een betrouwbare verbinding
en is geschikt voor de nieuwste apparatuur. Betrouwbare
infraroodtechniekGeen openstaande kastdeuren meer, want
met de SAVA 1014 bedien je je AV-apparatuur via een kleine
IR extender. Deze stuurt het signaal van je afstandbediening
via de nieuwste infraroodtechniek (IR blaster led) door naar
je AV-apparatuur en zap jij gewoon met de deuren dicht!
Het plakken van leds op je kostbare apparatuur is niet meer
nodig. The Quality SignatureKoop je &eacute;&eacute;n van
de SAVA-producten van Vogel's, dan ben je altijd verzekerd
van kwaliteit en innovatie. Slimme en duurzame producten
die doen wat ze moeten doen. Als onderdeel van de 'The
Quality Signature' van Vogel's ben je altijd verzekerd van:
betrouwbaarheid, design, innovatie, gebruiksgemak en
installatiegemak.
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Speciﬁcaties

Nummer producttype
Artikelnummer (SKU)
Kleur
EAN enkele doos
Garantie
Lengte kabel
Certiﬁceringen
Frequentiebereik
Infrarood blaster led

Infrarood ingang t IR module

Infrarood uitgang IR module
Infrarood ontvangstbereik
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SAVA 1014
Voeding IR module
8310143
Antraciet metaal
8712285339622
Productgroep
2 jaar
Productlijn
3 meter
CE
30 - 60 kHz
200 cm met jackplug
van 2,5 mm (mono) met
infraroodbereik van 2
meter
1 x 3.5 mm jack plug 1x
audiojack van 3,5 mm 1
x 3,5 mm Audiobuchse
1 jack audio da 3,5 mm
(0,14 pollici) 1 x jack
3,5 mm audio 1 conector
de audio de 3,5 mm 1
разъем аудио 3,5 мм 1 x
audio jack 3,5 mm 1 x 3,5
mm lydstik
2x jackplug van 2,5 mm
± 10 meters

5 VDC mini-USB-adapter
(inbegrepen) Via mini-USBkabel (niet inbegrepen)
Control
SAVA

