
 

 

„Philips“
Belaidė televizijos sąsaja

SLV3105
Žiūrėkite visus televizijos 

kanalus per antrąjį modulį
Su „Philips“ belaide TV sąsaja galite žiūrėti televizijos kanalus antrame televizoriuje 
netiesdami laidų ir negręždami sienų.

Žiūrėkite bet kur namuose
• Belaidis signalas siunčiamas per sienas ir lubas
• Veikia su priedėlio, palydoviniu imtuvu ir kt.

Paprastas naršymas po TV kanalus
• Jūs galite naudoti nuotolinį valdymą

Paprasta nustatyti
• Jokių gulinčių ar per sieną ir lubas gręžiamų laidų
• Visa, ko jums reikia, yra dėžėje



 Jokių gulinčių ar gręžiamų sienų laidų
Jokių gulinčių ar per sieną ir lubas gręžiamų laidų

Visa, ko jums reikia, yra dėžėje
Produktas pristatomas su visais reikalingais priedais, 
kurie leidžia vartotojui mėgautis produktu, 
nesirūpinant, jog jį reikės grąžinti atgal ir pirkti 
reikiamą detalę.

Belaidis signalas per sieną ir lubas
Belaidis signalas siunčiamas per sienas ir lubas

Kabeliniui, palydoviniui ryšiui ir kt.
Veikia su priedėlio, palydoviniu imtuvu ir kt.

Jūs naudojate nuotolinį valdymą
Jūs galite naudoti nuotolinį valdymą
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Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

16,2 x 8 x 12 cm
• Svoris: 0,28 kg

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antenos vieta: Vaizdas ir garsas: vidaus, RC 

didinimas: vidaus
• Televizoriaus sistema: PAL, SECAM
• Tipinis diapazonas viduje: 15-35 m
• Tipinis diapazonas lauke: 35 m
• Palaikomas IR nešlio dažnis: 30-57 KHz
• Dažnių diapazonas: vaizdas ir garsas: 2,4 GHz RC 

padidinimas: 433 MHz MHz
• Nuotolinio valdymo padidinimas

Priedai
• Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 2 x 9 V 

nuolatinė srovė, 300 mA
• Papildomas SCART: SCART įvesties kabelyje

Matmenys
• Temperatūra (darbinė): +5 - +35ºC

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: AC/DC adapteris, 220 - 240V

Imtuvas
• SCART išvestis: CVBS išvestis, Audio L+R išvestis

Siųstuvas
• SCART 1: CVBS įvestis, Audio L+R įvestis

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 87 12581 56304 2
• Bendras svoris: 3,85 kg
• Outer carton (L x W x H): 43 x 27,3 x 18,4 cm
• Grynasis svoris: 2,692 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4
• Pakuotės svoris: 1,158 kg

Pakavimo matmenys
• Išdėstymo tipas: Kintamas
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

25,3 x 16,5 x 10 cm
• EAN: 87 12581 56303 5
• Bendras svoris: 0,863 kg
• Grynasis svoris: 0,673 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 0,19 kg
• Pakuotės tipas: Kintamas
•
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