
eceiver suplimentar
R
pentru SBC VL1200
Acest receiver separat este o extensie perfectă pentru VL1200, deoarece permite 

recepţionarea wireless la o altă locaţie.

Priviţi și ascultaţi, oriunde aţi fi!
• Conectaţi orice echipament video la al doilea TV
• Compatibilitate cu DVD+RW / DVD / VCR / STB și multe altele
• Compatibil cu majoritatea mărcilor de echipamente video

Savuraţi filmele și emisiunile preferate, oriunde aţi fi!
• Echipamentul poate fi operat dintr-o incintă închisă

Ușor de configurat și utilizat
• Mai puţină bătaie de cap, fără cabluri înșirate sau găuri în pereţi
• Semnalul wireless traversează pereţii și tavanul
Philips
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Tuner/Recepţie/Transmisie
• Locaţie antenă: Imagine și sunet: Intern, Extensie 

RC: Extern
• Gamă de frecvenţe: Imagine/sunet: 2,4 GHz, ext. 

RC: 433 MHz MHz
• Sistem TV: PAL, SECAM
• Rază de acţiune în interior: 15 - 30 m
• Rază de acţiune în exterior: 100 m
• Extensie pentru telecomandă
• Frecvenţă purtătoare IR acceptată: 32 - 40 KHz

Accesorii
• Adaptor CA/CC: 2 x 9 V CC, 300 mA

Dimensiuni
• Dimensiuni receiver (L x Î x A): 

204 x 65 x 168 mm
• Temperatură (operare): De la +5ţC la +35ţC

Alimentare
• Consum: 7 W
• Alimentare: Adaptor CA/CC, 220-240 V

Receptor
• Ieșire SCART: Ieșire CVBS, ieșire audio S+D
•
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onectaţi orice aparat la al doilea TV
onexiunea wireless utilizează conectori SCART și RCA 
tandard, prezenţi la majoritatea mărcilor de 
chipamente audio/video. Dacă echipamentul dvs. are 
nul din acești conectori standard, poate funcţiona cu o 
onexiune wireless.

ompatibilitate cu DVD și multe altele
eţi putea viziona filme, evenimente sportive, 
pectacole în direct și o gamă largă de canale TV, 
riunde în locuinţă. Conexiunea TV wireless poate 
ransmite semnal AV din orice decodor Pay-TV și Pay-
er-View, receiver de satelit, set-top box, DVD player, 
CR sau cameră video, indiferent de marcă.

ompatibil cu aproape toate mărcile
onexiunea wireless utilizează conectori SCART și RCA 
tandard, prezenţi la majoritatea mărcilor de 
chipamente audio/video.

perare dintr-o incintă închisă
chipamentele audio/video aflate într-o incintă închisă 
de exemplu, un dulap) nu pot fi comandate cu o 
elecomandă IR obișnuită. Convertorul Philips wireless 
entru telecomandă permite controlul acestor 
chipamente, cu ușile dulapului închise, datorită 
onexiunii RF care preia semnalele IR ale telecomenzii 
i le transformă în semnale RF. Apoi, unitatea 
eceptoare le transformă înapoi în semnale IR.

ireless,fără bătaie de cap
vând o conexiune wireless de 2,4 GHz între receptor 
i transmiţător, nu mai trebuie să înșiraţi cabluri sau să 
ăuriţi pereţii.

emnalul wireless traversează pereţii
u mai trebuie să cumpăraţi sau să închiriaţi mai multe 
chipamente AV de același fel. Sistemul RF wireless 
xtinde posibilităţile de vizionare a filmelor pe DVD și a 
analelor TV sau de satelit preferate, oriunde v-aţi afla 
n casă. Raza de acţiune de 30 de metri garantează 
magini și sunet stereo de înaltă calitate, indiferent unde 
-ar afla al doilea televizor.
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