
RE·BL, IR til Bluetooth konverter for PS3  

RE·BL fra wb_electronics giver fuld kontrol over alle Playstation 3 funktioner med enhver 
universal IR fjernbetjening. Enheden gør din PS3 til en integreret del af hjemmebiografen, ved at 
oversætte IR koder fra en universal fjernbetjening, til Bluetooth kommandoer der kan opfanges af 
en PS3. 

25. maj, 2009 -- RE·BL er en IR til Bluetooth konverter specielt udviklet til at 
give enhver universal fjernbetjening mulighed for at betjene en PS3. RE·BL giver 
fuld kontrol over Blu-ray/DVD afspilning, og power-on/off af en PS3 igennem en 
universal fjernbetjening. RE·BL er nem at sætte op og skal blot parres med din 
PS3 før den er klar til brug. Avanceret opsætning er mulig ved at tilslutte 
RE·BL til en PC med en USB port, og bruge det medfølgende PC software. RE·BL har 
en automatisk low-power tilstand, og kan strømforsynes via batterier, USB eller 
DC-adaptor. 

Manglen på IR support på en PS3 har været et problem for mange PS3 brugere 
igennem tiden. Da Blu-ray bliver mere og mere udbredt, og da en Playstation 3 er 
en af de bedste Blu-ray afspillere på markedet, er behovet for IR support blevet 
et problem for brugere af universal fjernbetjeninger. 
 
RE·BL løser dette problem på en elegant måde, ved at konvertere IR koder til 
Bluetooth kommandoer. RE·BL fungerer med alle universelle fjernbetjeninger 
(Harmony, Pronto, USC, etc.), uden yderligere eller besværlig opsætning. 
Avancerede funktioner kan opsættes igennem USB porten og det medfølgende 
software. Power tracking understøttes både igennem software og hardware (USB). 
RE·BL er firmware opgraderbar igennem USB forbindelsen, hvilket sikrer at 
fremtidige PS3 firmware opgraderinger ikke vil give problemer. 
 
RE·BL kan konfigureres så konflikter med andre Sony DVD afspillere undgåes, og 
det er muligt at definere makroer, så et enkelt tryk på fjernbetjeningen udfører 
en større sekvens af kommandoer. RE·BL går automatisk i low-power tilstand ved 
in-aktivitet for a sikre lang batteri levetid, og udover batteri kan den 
strømforsynes af DC-adaptor eller en USB forbindelse. 
 
For yderligere presse-information, fotos osv., se www.re-bl.com/press  
 
Website:  www.re-bl.com 
 
Om wb_electronics:  
wb_electronics er et dansk firma, specialiseret i udvikling og produktion af 
mikroprocessor baseret elektronik, software og firmware. Firmaet startede med 
udvikling af forskellige typer af industriel elektronik i slutningen af 90’erne, 
og er siden fortsat med at udviklede avancerede men brugervenlige, elektroniske 
konsumprodukter af høj kvalitet. 
Al produktion og udvikling udføres i Danmark, hvor hvert produkt gennemgår 
individuel og grundig test, med en meget lav fejlrate til følge.  
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