
Algemene informatie

Deze TV-simulator produceert een licht dat exact op een 
echte televisie lijkt. Zo lijkt het net of je thuis bent, zelfs als 
dat niet zo is. 
Dit realistische effect kan automatisch worden ingeschakeld 
met een timer die de zonsondergang registreert. 
Als de simulator in gebruik is, vult hij de kamer met helder 
licht in verschillende tinten en lichtschakeringen. Zo wordt 
een televisie nagebootst, wat inbrekers afschrikt om uw huis 
binnen te dringen. 
Door het lage stroomverbruik biedt deze simulator een 
milieuvriendelijk maar zeer effectief alternatief voor andere 
beveiligingsopties.

Eigenschappen

• Realistisch TV-effect – gecreëerd door verschillende tinten 
en lichtschakeringen van 12 knipperende LED-lichten in 
rood, blauw, groen en wit 
• Eenvoudig te installeren – werkt door middel van plug en 
play
• Ingebouwde timer – schakel de simulator in gedurende 
vier tot zeven uur na zonsondergang (wordt automatisch 
gedetecteerd) 
• Gevoed via USB (kabel is inbegrepen) of stroomadapter 
(niet inbegrepen)
• Laag stroomverbruik (max. 3 W) – een milieuvriendelijke 
beveiligingsoptie

Specificaties

Ingangsspanning: 5 VDC
Kleur: Zwart
Stekkertype: USB

Verkoopinformatie

Bestellingscode: DUMSTV10BK
Product omschrijving: TV Simulator | Ingebouwde Timer | 

Gevoed via USB | Zwart
Merknaam: Nedis

Aantal LxBxH (mm) Gewicht

1 98x125x45 186 gr.
30 255x225x390 6000 gr.
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Inhoud verpakking

TV-simulator
USB 2.0-stroomkabel
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Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Inhoud kan afwijken van wat wordt afgebeeld. De leverancier kan niet verantwoordelijk worden 
gehouden, en is niet aansprakelijk voor de informatie in dit document. Dit document is gegenereerd op 10/04/2019 18:34:05
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