
Draadloze infrarood IR-afstandsbedieningsextender - 100 m

Productcode: IREXT2

Met de IREXT2 draadloze IR-extenderset kunt u een infraroodsignaal vanaf een afstandsbediening met 
max. 100 m uitbreiden.

Dankzij een radiofrequentie die door wanden, deuren en rondom hoeken gaat, kunt u met de 
afstandsbedieningsextender uw A/V-apparaten op grotere afstanden of zelfs vanuit een andere ruimte 
bedienen. Dit zorgt voor meer flexibiliteit qua configuratie voor applicaties in meerdere ruimtes of 
buitenshuis, zonder dat u zich in het bereik van het met uw afstandsbediening bediende apparaat 
hoeft te bevinden.

De afstandsbedieningsextender bestaat uit twee units - één lokale IR-afstandsbedieningsextender, die 
het ingaande IR-signaal van de afstandsbediening ontvangt en dit draadloos doorstuurt naar de 
ontvangerunit van de IR-afstandsbediening nabij het betreffende apparaat.

De IREXT2 infrarood extender wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com en gratis 
levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

Toepassingen

• Bedien elk met IR uitgerust consumentenelektronicaproduct (bijv. dvd-spelers, satellietontvangers, 
kabelboxen) vanaf een verschillende ruimte



Eigenschappen

• Compatibel met elk met IR uitgerust apparaat

• Set bevat zowel de extender- als de ontvangerunit

• IR-signaaluitbreiding tot 100 m

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 1

Bekabeling Draadloos

Prestaties

Max. afstand 100 m / 330 ft

Frequentiebereik IR: 30-60kHz

Frequentie 433.92 MHz +/-1 MHz

Voeding

Voedingsbron Inclusief 2 wisselstroomadapters

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.3A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 0.2A

Stekkertype M

Vermogensopname 2.4

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 43°C (32°F to 109°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Fysieke 



eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 3.7 in [9.5 cm]

Breedte product 2.6 in [6.7 cm]

Hoogte product 1.4 in [3.5 cm]

Gewicht product 2.3 oz [65.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 7.4 in [18.8 cm]

Package Width 7.3 in [18.6 cm]

Package Height 2.2 in [5.7 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - IREXT-zender

1 - IREXT-ontvanger

1 - IR-extendersensor

2 - Voedingsadapter

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


