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el satellitt- eller abonnements-TV-
D
kanalene
uten ledninger

Se på TV-programmene trådløst på TV nummer 2.

Se og lytt hvor som helst!
• Se på en videoenhet på TV nr. 2
• Fungerer med DVD+RW/ DVD/ video/set-top-boks og mye annet
• Kompatibel med de fleste videoenheter og merker

Styr TV-underholdningen fra hvor du vil!
• Enheten kan betjenes i et lukket kabinett
• Spill inn en hvilken som helst kilde, uansett hva du ser på

Enkelt oppsett og enkel bruk
• Mindre rot, mindre mas, ingen ledninger som ligger og slenger, og ingen boring
• Trådløst signal går gjennom vegger og tak
Philips
Trådløs TV-link
SBCVL1100
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Tuner/mottak/sending
• Antenneplassering: Bilde og lyd: intern, RC-

utvider: intern
• TV-system: PAL, SECAM
• Vanlig rekkevidde innendørs: 15–30 m
• Vanlig rekkevidde utendørs: 100 m
• Frekvensområde: bilde og lyd: 2,4 GHz RC-utv.: 

433 MHz MHz
• Støttet IR-bærerfrekvens: 32–40 KHz
• Ekstern kontrollutvider

Tilbehør
• AC/DC-adapter: 2 x 9 V DC 300 mA
• SCART-duplikator: på SCART-kabel

Mål
• Mål på mottaker (B x H x D): 144 x 41 x 91 mm
• Temperatur (drift): +5 ºC til +35 ºC
• Mål på sender (B x H x D): 144 x 41 x 91 mm

Effekt
• Strømforbruk: 7 W
• Strømforsyning: AC/DC-adapter, 220–240 V

Mottaker
• SCART ut: CVBS ut, Audio v+h ut

Sender
• SCART 1: CVBS inn, Audio v+h inn
•
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e på en enhet på TV nr. 2
en trådløse tilkoblingen bruker standard SCART- og 
inch-kontakter som brukes av de fleste merker for 
udio-/video-enheter. Hvis enheten din har en av disse 
tandardkontaktene, fungerer den med den trådløse 
ilkoblingen

ungerer med DVD og mye annet
tvid mulighetene dine til å se på filmer, 

portsbegivenheter, direktesendte forestillinger og en 
ekke TV-kanaler overalt i huset. Den trådløse TV-
ilkoblingen kan overføre AV-innhold fra alle merker av 
ekodere for betalings-TV og Pay-per-View 
rogrammer, og fra satellittmottakere, set-top-bokser, 
VD-spillere, videospillere og videokameraer.

ungerer på nesten alle merker
en trådløse tilkoblingen bruker standard SCART- og 
inch-kontakter som brukes av nesten alle merker 
udio-/video-enheter.

an betjenes i et lukket kabinett
vis du har audio-/video-enhetene i et kabinett, kan du 

kke betjene disse enhetene med en normal IR-
jernkontroll. Med Philips' trådløse fjernkontrolltilkobling 
an du betjene disse enhetene med kabinettdørene 
ukket, takket være en RF-basert tilkobling som fanger 
pp de infrarøde signalene fra fjernkontrollen og omgjør 
em til RF. Mottakerenheten omgjør dem deretter 
ilbake til IR.

a opp kilder uavhengig
u kan spille inn en hvilken som helst A/V-inngangskilde 
 uansett hva du ser på hoved-TVen eller den andre 
Ven – takket være denne innspillingsfunksjonen. Bare 
ngi hvilken enhet senderboksen skal spille inn på 
ideo- eller DVD-R-spilleren.

rådløs betyr ingen boring
n 2,4 GHz trådløs tilkobling mellom receiveren og 
enderen betyr at du ikke trenger å legge ledninger eller 
ore hull gjennom veggene.

rådløs går gjennom veggen
u trenger ikke å kjøpe eller leie dobbelt opp av A/V-
tstyr. Det trådløse RF-systemet utvider mulighetene 
ine til å se på DVD-filmer og satellitt- eller TV-kanaler 
veralt i huset. Med en rekkevidde på opptil 30 meter 
 huset leverer systemet video og stereolyd av høy 
valitet, uansett hvor den andre TVen er plassert.
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