
For preview purpose only

nslut datorn trådlöst till TV:n
A
Inga fler kablar

Njut av musik, filmer och foton som är sparade på datorn via din TV eller 

stereoanläggning. Datorn ansluts trådlöst till TV:n, så du behöver inte dra några sladdar.

Titta och lyssna var du vill!
• Titta på hämtade filmer bekvämt på din TV
• Lyssna på musik som är lagrad på datorn i ljudsystemet
• Lagra dina foton i datorn och visa dem på TV:n

Enkel att installera och använda
• Mindre rörigt, mindre trassel och inga kablar att dra eller borra hål för
• Den trådlösa radiosignalen passerar igenom väggar och tak
Philips
Trådlös PC-TV-link
SBCLM1000
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Mottagare/mottagning/sändning
• Antennplacering: Bild och ljud: Internt, 

Fjärrkont. m. utökad funktion: Intern
• Frekvensomfång: Bild och ljud: 2,4 GHz   

Fjärrkontroll med utökad funktion: 
433 MHz MHz

• TV-system: PAL, Secam
• Medelräckvidd inomhus: 15-30 m
• Medelräckvidd utomhus: 100 m
• Fjärrkontroll med utökad funktion
• IR-bärvågsfrekvenser som stöds: 32-40 KHz

Tillbehör
• AC/DC-adapter: 2 x 9 V DC 300 mA

Storlek
• Mottagarens mått (B x H x D): 

144 x 41 x 91 mm

• Temperatur (drift): +5 ºC till +35 ºC
• Sändarens mått (B x H x D): 144 x 41 x 91 mm

Övriga data
• Strömförbrukning: 7 W
• Strömförsörjning: Nätadapter, 220–240 V

Sändare
• SCART 1: via den omvandlare för SCART till 

RCA som medföljer
• RCA: CVBS-, Audio L- och Audio R-ingång

Mottagare
• SCART-utgång: via den omvandlare för RCA till 

SCART som medföljer
• RCA: CVBS-, Audio L- och Audio R-utgång
•
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pela filmer från datorn på TV:n
ämta och lagra filmer på datorn och titta sedan på 
em från TV-soffan. Du slipper bränna dem på CD eller 
VD – det är bara att spela upp dem på datorn.

jut av datormusik i ljudsystemet
yssna på musik som är lagrad på datorn i ditt 
judsystem. Ställ in spelläget i datorn så kan du lyssna 
å musiken var du vill.

isa lagrade foton i datorn på TV:n
agra foton, musik och filmer centralt i datorn och 
nvänd TV:n eller ljudsystemet i ditt vardagsrum när du 
ill visa och lyssna på dem.

ed trådlöst slipper du borra
n trådlös länk med hastigheten 2,4 GHz mellan 
ottagaren och sändaren innebär att du inte behöver 
ra några kablar eller borra hål i väggar.

rådlösa signaler går genom väggar
ed det trådlösa radiosystemet kan du titta på DVD-

ilmer och satellit- eller TV-kanaler var du än befinner 
ig i huset. Med en räckvidd på upp till 30 meter 

nomhus får du video och stereoljud oberoende av var 
en sekundära TV:n står någonstans.
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