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Link do produktu: https://www.rtx24.pl/uniwersalny-pilot-ir-neo-wifi-smart-remote-tuya-p-354.html

Uniwersalny Pilot IR NEO WiFi Smart
Remote TUYA
Cena

52,99 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

NEO Smart Remote

Kod producenta

NAS-IR03W0

Kod EAN

5903794120099

Producent

NEO

Opis produktu

NEO Smart Remote
To małe urządzenie obsługuje wszystkie urządzenia sterowane pilotami
na podczerwień tj. TV, HiFi, kino domowe, klimatyzatory itp.
umożliwiając sterowanie z dowolnego miejsca na świecie.
Posiada predefiniowane setki pilotów fabrycznych, a także obsługuje
uczenie kodu i stworzenie własnych pilotów na podstawie kodów
posiadanych nadajników IR
Współpraca z aplikacją Tuya Smart Home pozwala na integrację z
innymi elementami inteligentnego domu oraz systemami Google Home,
Alexa.
Współpraca z każdym urządzeniem sterowanym pilotem podczerwieni
Ogromna ilość predefiniowanych pilotów
Możliwość nauczenia własnych pilotów
Duży dookólny zasięg podczerwieni
Bezprzewodowa łączność WiFi 2,4GHz
Darmowa aplikacja Tuya Smart dla Android oraz iOS
Łatwa instalacja i obsługa
Współpraca z systemem Google Home oraz Amazon Alexa

Inteligentny dom w Twoim ręku!
Urządzenie współpracuje z Tuya Smart - najpopularniejszą aplikacją dla urządzeń IoT (internetu rzeczy)
integracja ponad 11000 różnych urządzeń
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30 kategorii (sterowanie, klimatyzacja, monitoring, etc.)
10000 producentów urządzeń inteligentnych
codziennie rozwijana o nowe funkcje i obsługiwane urządzenia
dostępna darmowo dla Android i iOS

Zasięg podczerwieni 360°
Smart Remote ma wbudowane diody podczerwieni dużej mocy o
szerokim kącie promieniowania, dzięki czemu możliwe jest sterowanie
każdym urządzeniem znajdującym się w wizualnym zasięgu.
6 diód pracujących w paśmie podczerwieni
odbiornik IR do uczenia własnych pilotów

Ogromna ilość predefiniowanych pilotów
fabrycznych
1. Wybierasz rodzaj urządzenia
2. Wpisujesz lub wybierasz z listy producenta
3. Wybierasz pilot

Możesz bardzo łatwo stworzyć własnego pilota
1. Wybierasz DIY
2. Tworzysz i nazywasz przycisk
3. Kierujesz w stronę Neo Smart Remote oryginalny pilot, którego przycisk chcesz skopiować i wciskasz 2krotnie
4. Podobnie tworzysz kolejne przyciski
5. Nadajesz nazwę swojego pilota
...i gotowe

Specyfikacja techniczna:
Częstotliwość IR: 38kHz
Częstotliwość WiFi: 2,4 GHz 801.11 b/g/n
Pobór mocy: 0,6W
Wymiary: 65x20mm
Waga: 70g
Kolor: Czarny
Zasilanie: 5V DC 1A (Micro USBm brak zasilacza w zestawie)
Temperatura pracy: 0-50C
Zasięg IR: 9m

Zawartość zestawu:
Smart Pilot
Przewód USB-microUSB
Instrukcja
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Uwaga: w zestawie nie ma zasilacza- urządzenie korzysta z każdej ogólnodostępnej ładowarki wtyczkowej do
telefonów
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