
 Delock Set de extensie wireless cu infraroșu
  Descriere scurta
 

Acest set de extensie wireless compact, de la Delock, face
posibil controlul dispozitivelor AV pe distanțe lungi cu o
telecomandă IR, chiar dacă nu există un câmp vizual
direct. Tehnologia radio folosită funcționează prin tavane și
pereți sau dintr-o altă cameră. Poate fi conectat un cablu
IR suplimentar la transmițător și receptor pentru a ajunge
la dispozitive fixe.

 

 Specificatii
 

• Conectori:
  1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini
  1 x fișă mamă de c.c. de 5,5 x 2,1 mm
• Transmiterea semnalelor IR 20 - 60 kHz
• Interval frecvenţă: 433 MHz
• Domeniu de funcționare de până la 100 de metri
• Cabluri prelungitoare suplimentare IR pentru utilizare flexibilă
• Alimentare prin USB (alimentarea nu este inclusă)
• Consum energetic: max. 0,3 W
• Carcasă din metal
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 76 x 44 x 36 mm
 

 Cerinte de sistem
 

• Sursă de alimentare cu un port USB liber de tip-A mamă
    
 

 Pachetul contine
 

• Transmițător cu infraroșu
• Receptor infraroșu
• Cablu transmițător pentru transductor, lungime: aprox. 1 m
• Cablu receptor pentru transductor, lungime: aprox. 1 m
• 2 x Cablu de alimentare USB, lungime aprox. 1,5 m
• Manual de utilizare

  Nr. 65949
 

EAN: 4043619659494
 

Țara de origine: China
 

Pachet: Retail Box
 

 

  Imagini
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  Interface  
  connector: 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female  
  Conector 1: 1 x DC 5.5 x 2.1 mm female  
  Physical characteristics  
  Carcasa uloare: black  
  Material carcasă: metal  
  Lungime: 76 mm  
  Width: 44 mm  
  Height: 36 mm  
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