SAVA 1014 Smart AV remote
extender

Numer artykułu (SKU)
Kolor

8310143
Antracytowy
metal

Kluczowe atuty
•
•
•
•

Łatwa i szybka instalacja
Dzięki przedłużaczowi sygnału podczerwieni możesz łatwo
sterować urządzeniami znajdującymi się w zamkniętej
szafce na sprzęt RTV
Sterowanie urządzeniami RTV znajdującymi się w
zamkniętej szafce
Niewrażliwy na zakłócenia spowodowane
niebezpośrednim światłem słonecznym

Przedłużacz sygnału pilota przekazuje sygnał z pilota
zdalnego sterowania
Sygnał z pilota zdalnego sterowania jest przekazywany
do urządzeń audio-wideo lub telewizora poprzez mały
odbiornik w przedłużaczu sygnału SAVA 1014, wykorzystujący
innowacyjną technologię IR. Zasięg podczerwieni do 10
metrów. Obsługuje urządzenia audio-wideo praktycznie
wszystkich marek. Połącz ze sobą stare i nowe urządzenia
dzięki inteligentnym rozwiązaniom Vogel's Czy Twoje
urządzenia audio-wideo mają niekompatybilne złącza?
Jeśli Twoje urządzenia nie wymagają jeszcze wymiany na
nowsze albo nie chcesz się pozbywać ukochanego sprzętu
vintage, inteligentne rozwiązania Vogel's zostały stworzone
dla Ciebie. Dzięki serii produktów SAVA możesz rozszerzyć
opcje połączeń starszego sprzętu i podłączyć je do nowych
urządzeń. Umożliwiają one m.in. łączność bezprzewodową
oraz przetwarzanie sygnałów analogowych na cyfrowe.
Korzystaj ze swojego drogocennego sprzętu audio-wideo
bez ograniczeń, zwiększając jego kompatybilność z nowymi
technologiami.
The Quality Signature
Zakup produktów SAVA ﬁrmy Vogel's gwarantuje jakość i
innowacyjność. To inteligentne i zrównoważone produkty,
które spełniają swoje funkcje. „Znak jakości” Vogel's oznacza,
że zawsze możesz liczyć na: niezawodność, znakomite
wzornictwo, innowacyjność, łatwość użytkowania i montażu.
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Specyﬁkacja

Numer rodzaju produktu
Numer artykułu (SKU)
Kolor
Kod EAN pojedynczego
opakowania
Gwarancja
Długość kabla
Certyﬁkaty
Zakres częstotliwości
Blaster podczerwieni LED

SAVA 1014
8310143
Antracytowy metal
8712285339622

2-letnia
3 meter
CE
30 - 60 kHz
200 cm z wtyczką jack
2,5 mm (mono), zasięg
podczerwieni 2 m
Wejście podczerwieni – moduł IR 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
Wyjście podczerwieni – moduł IR 2 x wtyczka jack 2,5 mm
Zasięg odbioru podczerwieni
± 10 meters
Zasilanie modułu podczerwieni Zasilacz mini USB 5 V DC
(w zestawie) Przez kabel

Linia produktowa

mini USB (sprzedawane
osobno)
SAVA

