SR260 Control4® - Dálkový ovladač celého domu

Perfektní ovladač pro zábavu a komfort
Váš oblíbený dálkový ovladač je nyní ještě lepší. Nová verze dálkového
ovladače Control4 je skvělé zařízení, optimalizované pro okamžitě dostupné
ovládání celého domu jednou rukou a s mimořádně dlouhou vydrží oproti
telefonům a tabletům. Nyní je ovládání pomocí SR260 ještě rychlejší a
intuitivnější, a s více možnostmi přizpůsobení požadavkům na jednoduché
ovládání celého vašeho domu.

Skvělý ovladač pro ovládání jednou rukou
Pozastavení hry nebo posunutí filmu aniž by jste se museli dívat na ovladač, je možné díky
rozložení tlačítek přesně přizpůsobenému požadavku na pohodlné a intuitivní ovládání jednou
rukou. Pro extrémně jednoduché spouštění vámi preferovaných funkcí jedním stiskem, jsou v horní
části ovladače nově doplněna volně programovatelná tlačítka rychlého spuštění libovolné činnosti.
Díky rádiové komunikaci s dlouhým dosahem můžete ovladač používat v celém domě.

Plná podpora národních jazyků
Plná lokalizace umožňuje perfektní zobrazení ovládacího menu včetně názvů filmů, skladeb
a stanic v mnoha jazycích včetně češtiny, němčiny, angličtiny, čínštiny, a mnoha dalších.

Přizpůsobení barev a podsvícení
Vyberte si barvu displeje dle vašich preferencí a ladění interiéru a
intenzitu podsvícení dle nálady a denní doby.
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Elegantní, ergonomický ovladač s možnostmi zákaznického přizpůsobení
umožňuje majiteli perfektní ovládání celého domu jednou rukou od zábavy až
po světla.
Optimalizované rozložení tlačítek pro snadné ovládání přehrávání a dalších
funkcí jednou rukou a ve tmě.
Rychlé odezvy pro okamžité ovládání právě když jej potřebujete.
Tlačítka zrychlených voleb umožňují jednoduché a rychlé ovládání a
přizpůsobení ovladače konkrétní místnosti nebo účelu použití.
Velký, jasný displej s velkým rozlišením s volitelnou barvou a výběrem jazyka
Dostupné dvě verze - s popisem anglickým textem nebo mezinárodními ikonami.

C4-SR260 (anglicky)
C4-SR260-I (Ikony)
Typ popisu kláves
Tlačítka
Celkem tlačítek
51
Tlačítka zrychlené volby
2
Tlačítka programovatelných funkcí
9
(funkce i v závislosti na kontextu)
Tlačítka pro ovládání přehrávání
8
Podsvícení tlačítek
Ano
Displej
Displej
Podsvícený, barevný, OLED
Sensor světla
Ano
Detektor pohybu
Ano
Kryt
Nárazuvzdorný plast
Ano
Matový povrch
Ano
Komunikace
ZigBee (802.15.4)
Ano
Napájení
Baterie
4 AA
Možnost dobíjení
Volitelná dobíjecí základna
Rozměry
V×Š×H
211 × 53 × 25 mm
Hmotnost (včetně baterií)
250 g
Systémové požadavky
Software
Control4 OS 2.7.0 a vyšší
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