
 

 

Philips
Bezprzewodowe łącze TV-
Link

SLV3110
Oglądaj wszystkie kanały telewizyjne 

na drugim ekranie
Z bezprzewodowym łączem Philips TV-link można oglądać kanały telewizyjne w drugim 
telewizorze bez konieczności podłączania przewodów czy wiercenia ścian.

W każdym zakątku domu
• Sygnał przesyłany bezprzewodowo bez problemu pokonuje ściany i sufity
• Działa z odbiornikiem telewizji kablowej, satelitarnej i nie tylko

Wygodne przełączanie kanałów telewizyjnych
• Możliwość korzystania z pilota zdalnego sterowania

Łatwa instalacja
• Brak konieczności prowadzenia przewodów lub wiercenia ścian i sufitów
• Opakowanie zawiera wszystko co niezbędne



 Brak konieczności prowadzenia 
przewodów lub wiercenia
Brak konieczności prowadzenia przewodów lub 
wiercenia ścian i sufitów

Opakowanie zawiera wszystko co 
niezbędne
Produkt jest dostarczany ze wszystkimi potrzebnymi 
akcesoriami. Dzięki temu nie musisz wracać do 
sklepu w celu zakupienia brakującego elementu.

Transmisja bezprzewodowa przez 
ścianę lub sufit
Sygnał przesyłany bezprzewodowo bez problemu 
pokonuje ściany i sufity

Do odbiornika telewizji kablowej, 
satelitarnej i nie tylko
Działa z odbiornikiem telewizji kablowej, satelitarnej 
i nie tylko

Możliwość korzystania z pilota
Możliwość korzystania z pilota zdalnego sterowania
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Tuner/Odbiór/Transmisja
• Położenie anteny: Obraz i dźwięk: wewnętrzny, 

Przedłużacz sygnału radiowego: wewnętrzny
• System TV: PAL, SECAM
• Typowy zasięg wewnątrz budynku: 15–35 m
• Typowy zasięg na zewnątrz budynku: 35 m
• Obsługiwana częstotliwość nośna podczerwieni: 

30–57 kHz
• Zakres częstotliwości: obraz i dźwięk: 2,4 GHz 

przedł. syg. rad.: 433 MHz MHz
• Przystawka zwiększająca zasięg

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: Prąd stały 2 x 9 V, 300 mA
• Duplikator złącza SCART: na przewodzie 

wejściowym SCART

Wymiary
• Temperatura eksploatacji: od +5ºC do +35ºC

Zasilanie
• Zasilanie: Zasilacz sieciowy, 220–240 V

Amplituner
• Wyjście SCART: Wyjście CVBS, wyjście audio L/P

Nadajnik
• SCART 1: Wejście CVBS, wejście audio L/P

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 46878 1
• Waga brutto: 4,6 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

37,3 x 29,1 x 28,2 cm
• Waga netto: 2,88 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Ciężar opakowania: 1,72 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

27,4 x 17,7 x 12,4 cm
• EAN: 87 12581 44995 7
• Waga brutto: 1,035 kg
• Waga netto: 0,72 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Ciężar opakowania: 0,315 kg
• Rodzaj opakowania: Karton
•

Dane techniczne
Bezprzewodowe łącze TV-Link
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