
 

 

Philips
Draadloze TV-link

SLV3110
Alle TV-zenders op een tweede 

toestel bekijken
Met Philips Wireless TV-Link kunt u al uw TV-zenders op een tweede toestel bekijken 
zonder dat u kabels hoeft te leggen of door muren hoeft te boren.

Overal in huis kijken
• Het draadloze signaal gaat door muren en plafonds
• Werkt met set-top box, satellietontvanger en meer

Eenvoudig langs TV-zenders zappen
• U kunt uw afstandsbediening gebruiken

Eenvoudig te installeren
• U hoeft geen kabels te leggen of gaten in muren en plafonds te boren
• Alles wat u nodig hebt, is meegeleverd



 Geen kabels leggen of gaten boren
U hoeft geen kabels te leggen of gaten in muren en 
plafonds te boren

Alles wat u nodig hebt, is meegeleverd
U ontvangt het product met alle benodigde 
accessoires, zodat u het product meteen kunt 
gebruiken en niet terug hoeft naar de winkel om 
ontbrekende onderdelen te kopen.

Draadloos door muur en plafond
Het draadloze signaal gaat door muren en plafonds

Voor kabel, satelliet en meer
Werkt met set-top box, satellietontvanger en meer

U gebruikt uw afstandsbediening
U kunt uw afstandsbediening gebruiken
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

22,5 x 12,1 x 8 cm
• Gewicht: 0,28 kg

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antennelocatie: Beeld en geluid: intern, RC-

verlenger: intern
• Televisiesysteem: PAL, SECAM
• Standaardbereik binnenshuis: 15 - 35 m
• Standaardbereik buitenshuis: 35 m
• Ondersteunde IR-frequentie: 30 - 57 KHz
• Frequentiebereik: beeld/geluid: 2,4 GHz RC-

verlenger: 433 MHz MHz
• Afstandsbedieningverlenger

Accessoires
• AC/DC-adapter: 2 x 9 VDC, 300 mA
• SCART-duplicator: voor de SCART-invoerkabel

Afmetingen
• Temperatuur (in bedrijf): +5 ºC tot +35 ºC

Vermogen
• Stroomvoorziening: AC/DC-adapter, 220 - 240 V

Ontvanger
• SCART uit: CVBS uit, Audio L en R uit

Zender
• SCART 1: CVBS in, Audio L en R in

Omdoos
• EAN: 87 12581 46878 1
• Brutogewicht: 4,6 kg
• Omdoos (L x B x H): 36,9 x 28,7 x 26,6 cm
• Nettogewicht: 2,88 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
• Gewicht van de verpakking: 1,72 kg

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

27,4 x 17,7 x 12,4 cm
• EAN: 87 12581 44995 7
• Brutogewicht: 1,035 kg
• Nettogewicht: 0,72 kg
• Aantal producten: 1
• Gewicht van de verpakking: 0,315 kg
• Verpakkingstype: Dummy
•

Specificaties
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