
 

 

Philips
Vezeték nélküli TV 
csatlakozás

SLV4200
Nézze TV-csatornáit és videofilmjeit egy másik készüléken
Interferenciamentes
A Philips TV-link segítségével egy másik TV-készüléken keresztül nézheti TV-csatornáit és 
videofilmjeit Wi-Fi hálózatok és mikrohullámok okozta interferencia nélkül.

Bárhol nézheti otthonában
• A vezeték nélküli jelek áthatolnak a falakon és a plafonon is
• Kábeltévé egységhez, műholdvevőhöz és további lehetőségekhez
• Nincsen Wi-fi hálózat, vagy mikrohullámok okozta interferencia

Mindenhol élvezheti a képet és a hangot.
• 2 eszköz egyidejű csatlakoztatása

Egyszerűen váltogasson a TV-csatornái között
• Lehetősége van távvezérlője használatára

Egyszerű beállítás
• Nincs szüksége arra, hogy a vezetékek rendezésével vagy a lyukak falba fúrásával bajlódjon
• Minden, amire szüksége lehet, megtalálható a dobozban



 Minden, amire szüksége lehet, 
megtalálható a dobozban
A termék használatához szükséges tartozékok, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a fogyasztónak ne 
kelljen a különböző szükséges részeket a 
forgalmazótól beszereznie, a termékhez mellékelve 
találhatók.

Nincs szükség kábelfektetésre vagy 
fúrásra
Nincs szüksége arra, hogy a vezetékek rendezésével 
vagy a lyukak falba fúrásával bajlódjon

Vezeték nélküli technológia, falakon és 
plafonon keresztül is
A vezeték nélküli jelek áthatolnak a falakon és a 
plafonon is

Kábeltelevízióhoz, műholdhoz és 
további lehetőségekhez
Kábeltévé egységhez, műholdvevőhöz és további 
lehetőségekhez

A távvezérlő használata
Lehetősége van távvezérlője használatára

Nincsen Wi-fi hálózat okozta 
interferencia
Nincsen Wi-fi hálózat, vagy mikrohullámok okozta 
interferencia

2 eszköz csatlakoztatása
Egyszerű lehetőség bármely két eszköz közötti 
váltásra, a teljes házimozirendszer átállítása nélkül. A 
vezeték nélküli TV kapcsolat két külön bemenettel 
rendelkezik – mindegyiknek saját SCART 
csatlakozója van –, így akár két A/V forrást is 
csatlakoztathat egy időben.
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Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna elhelyezkedés: Kép és hang: belső, RC 

bővítő: belső
• TV rendszer: PAL, SECAM
• Tipikus hatótávolság belső térben: 15-35 m
• Tipikus hatótávolság szabadban: 35 m
• Támogatott IR vivőfrekvencia: 30-57 KHz
• Frekvenciasáv: kép és hang: 5,8 GHz RC-bővítő: 

433 MHz MHz
• Távvezérlő-bővítő: Van

Tartozékok
• Váltakozó áram/egyenáram adapter: 2x 9 V DC, 

300 mA

Méretek
• Hőmérséklet (üzem): +5 °C-tól +35 °C-ig

Kapcsoló
• Áramellátás: AC/DC adapter, 220-240 V

Vevőkészülék
• SCART kimenet: CVBS kimenet, audió (L+R) 

kimenet

Adókészülék
• 1. SCART: CVBS bemenet, audió B+J ( L+R) 

bemenet
• RCA: CVBS, audió L, audió R

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 46879 8
• Bruttó tömeg: 5,348 kg
• Nettó tömeg: 3,588 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
• Táratömeg: 1,760 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

36,6 x 28,4 x 30,7 cm

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

27,4 x 17,8 x 14,5 cm
• EAN: 87 12581 46875 0
• Bruttó tömeg: 1,212 kg
• Nettó tömeg: 0,897 kg
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 0,315 kg
•
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