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μRemote Basic
Cena brutto

174,58 zł

Cena netto

141,93 zł

Dostępność

W magazynie

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

blebox

Opis produktu
μRemote Basic
UNIWERSALNY PILOT CZWARTEJ GENERACJI
μRemote to pierwszy pilot czwartej generacji. Przy jego pomocy można sterować wszystkimi urządzeniami w domu i w
ogrodzie. Konfigurowany z aplikacji, ładowany jak smartfon… Po prostu smart.
kontroluj każde urządzenie za pomocą pilota
μRemote możesz ładować zwykłą ładowarką do smartfona
sprzężenie zwrotne poinformuje Cię o wykonaniu rozkazu
steruj wieloma urządzeniami jednocześnie
DARMOWA AKTUALIZACJA
Pilot ma również możliwość aktualizacji (udostępniane przez producenta) za pomocą aplikacji wBox, a co za tym idzie nowe
funkcje i ulepszenia dostępne bez opłat.
STERUJ WSZYSTKIM
Dzięki pilotowi możesz kontrolować każde urządzenie (bramy, rolety, oświetlenie) oparte o technologię microWiFi. Z jednego
pilota steruj najczęściej używanymi urządzeniami.
DWUKIERUNKOWA KOMUNIKACJA
μRemote oprócz możliwości wysyłania poleceń poinformuję Cię również o ich wykonaniu. Za pomocą wizualizacji optycznej,
a w wersji μRemotePro również w postaci wibracji będziesz wiedział czy wydane polecenie zostało wykonane.
DWIE ODSŁONY
W sprzedaży dostępne są dwie wersje Basic i Pro. Wersja Pro to elegancki pilot z metalowymi wykończeniami, wersja Basic
to dobry sposób na pilot zapasowy.
BĄDŹ BEZPIECZNY
Nie martw się o swój dom,garaż czy biuro. W przypadku zgubienia lub kradzieży μRemote w dowolnej chwili możesz usunąć
jego dostęp za pomocą aplikacji wBox.

SPECYFIKACJA
Napięcie zasilania:
Obudowa:
Wymiary:
Ilość przycisków:
Czas pracy na pojedynczym ładowaniu:
Ładowanie:
Temperatura pracy:
Sprzężenie haptyczne:
Transmisja:
Częstotliwość transmisji:
Standard transmisji:
Tryb komunikacji:
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akumulator litowo-polimerowy
wysokiej jakości tworzywo ABS, w wersji PRO metalowe
elementy
72 x 39 x 13 mm
4
2 lata
standardowa ładowarka microUSB 5V (nie dołączona)
od 0 do + 40°C
tak
dwukierunkowa z potwierdzeniem, szyfrowana
2.4GHz
μWiFi, kompatybilna z WiFi
niskoenergetyczne połączenie bezprzewodowe z innymi
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Zasięg:
Ilość obsługiwanych urządzeń na kanał:
Szyfrowanie:

Produkt posiada dodatkowe opcje:
color-model: Basic black , Basic white

Instrukcje
μRemote
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modułami wBox
do 100 m w terenie otwartym, do 40 m w budynkach (zależy
od konstrukcji i ukształtowania terenu)
3
pęk kluczy 512 bitowych, z wykorzystaniem krzywych
eliptycznych i negocjacja klucza przy każdej transmisji

