
 

 

Philips
Безжична TV връзка

SLV3110
Гледайте всички телевизионни 

канали на втория си апарат
С безжичния Philips TV-link можете да гледате телевизионни канали на втори 
телевизор без нужда от полагане на кабели или пробиване на стените.

Гледайте навсякъде у дома си
• Безжичният сигнал преминава през стените и таваните
• Работи с кабелна цифрова приставка, сателитен приемник и други

Превключвайте лесно между телевизионните канали
• Можете да използвате своето дистанционно управление

Лесно инсталиране
• Без прокарване на кабели и пробиване на стени и тавани
• Всичко, което ви трябва, е в кутията



 Без прокарване на кабели и пробиване
Без прокарване на кабели и пробиване на стени и 
тавани

Всичко, което ви трябва, е в кутията
Този продукт се доставя с всички необходими 
аксесоари, които позволяват на потребителя да 
го използва, без да е необходимо да отива пак в 
магазина и да купува друга необходима част.

Безжично през стената и тавана
Безжичният сигнал преминава през стените и 
таваните

За кабел, сателит и други
Работи с кабелна цифрова приставка, сателитен 
приемник и други

Използвате своето дистанционно 
управление
Можете да използвате своето дистанционно 
управление
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Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

22,5 x 12,1 x 8 см
• Тегло: 0,28 кг

Тунер/приемане/предаване
• Местоположение на антената: Картина и звук: 
вътрешно, RC разширение: вътрешно

• Телевизионна система: PAL, SECAM
• Типичен обхват на закрито: 15-35 м
• Типичен обхват на открито: 35 м
• Поддържана ИЧ носеща честота: 30-57 kHz
• Честотен обхват: Картина и звук:2,4 GHz RC 
разш.:433MHz MHz

• Разширител за дистанционно

Аксесоари
• AC/DC адаптер: 2x 9VDC, 300mA
• SCART дубликатор: на входящия кабел SCART

Размери
• Температура (работна): от +5ºC до +35ºC

Мощност
• Електрозахранване: AC/DC адаптер, 220-240 V

Приемник
• Изход SCART: CVBS изход, аудио L+R изход

Предавател
• SCART 1: CVBS вход, аудио L+R вход

Външен кашон
• EAN: 87 12581 46878 1
• Бруто тегло: 4,6 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 36,9 x 28,7 x 26,6 см
• Нето тегло: 2,88 кг
• Брой потребителски опаковки: 4
• Тегло на опаковката: 1,72 кг

Габарити на опаковката
• Начин на поставяне: Типова
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

27,4 x 17,7 x 12,4 см
• EAN: 87 12581 44995 7
• Бруто тегло: 1,035 кг
• Нето тегло: 0,72 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тегло на опаковката: 0,315 кг
• Тип опаковка: Типова
•
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