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SLV4200
Sledujte své televizní kanály a videa na druhém přijímači
Bez rušení
Pomocí televizního připojení Philips je možné sledovat televizní kanály a videa na druhém 
televizoru bez rušení ze sítí Wi-Fi nebo mikrovlnných trub.

Sledujte televizi kdekoli doma.
• Bezdrátový signál projde zdmi i stropy
• Kompatibilní se set-top boxem, satelitním přijímačem atd.
• Bez rušení ze sítí Wi-Fi nebo mikrovlnných trub.

Sledování a poslech kdekoli!
• Připojení 2 zařízení současně

Snadno přepínejte mezi televizními kanály
• Můžete používat svůj dálkový ovladač

Jednoduché nastavení
• Bez kladení kabelů nebo vrtání skrz zdi a stropy
• V krabici je vše potřebné



 V krabici je vše potřebné
Výrobek je dodáván se veškerým potřebným 
příslušenstvím, takže se můžete radovat z výrobku a 
nemusíte se vracet do obchodu a kupovat potřebný 
díl.

Bez kladení kabelů nebo vrtání
Bez kladení kabelů nebo vrtání skrz zdi a stropy

Bezdrátově skrz zeď a strop
Bezdrátový signál projde zdmi i stropy

Pro kabelovou televizi, satelit atd.
Kompatibilní se set-top boxem, satelitním 
přijímačem atd.

Používáte svůj dálkový ovladač
Můžete používat svůj dálkový ovladač

Bez rušení ze sítí Wi-Fi
Bez rušení ze sítí Wi-Fi nebo mikrovlnných trub.

Připojení 2 zařízení
Snadné přepínání mezi dvěma zařízeními bez nové 
konfigurace celého domácího kina. Bezdrátové 
televizní připojení má dva samostatné vstupy, každý 
s vlastním konektorem SCART, a umožní vám 
připojení dvou audio/video zařízení zároveň.
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Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 18,2 x 8 x 12 cm
• Hmotnost: 0,425 kg

Tuner/příjem/vysílání
• Umístění antény: Obraz a zvuk: interní, Rozšíření 

pro RC: interní
• systém TV příjmu: PAL, SECAM
• Typický dosah pro vnitřní použití: 15-35 m
• Typický dosah pro venkovní použití: 35 m
• Podporovaný kmitočet infr. přenosu: 30-57 kHz
• Frekvenční rozsah: obraz a zvuk: 5,8 GHz rozšíření 

pro RC: 433 MHz MHz
• Rozšiřovací jednotka dálkového ovladače

Příslušenství
• Síťový adaptér: 2 x 9 V DC 300 mA

Rozměry
• Teplota (provozní): +5 ºC až +35 ºC

Spotřeba
• Napájení: Napájecí adaptér stř./stejnosm., 220-

240 V

Přijímač
• Výstup SCART: Výstup CVBS, Výstup Audio L+P

Vysílač
• SCART 1: Vstup CVBS, vstup Audio L+P
• RCA: CVBS, Audio L, Audio P

Vnější obal
• EAN: 87 12581 46879 8
• Hrubá hmotnost: 4,82 kg
• Čistá hmotnost: 3,2812 kg
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Hmotnost obalu: 1,5388 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 36,9 x 28,7 x 30,8 cm

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 27,4 x 17,7 x 14,4 cm
• EAN: 87 12581 46875 0
• Hrubá hmotnost: 1,0807 kg
• Čistá hmotnost: 0,8203 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Hmotnost obalu: 0,2604 kg
•
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