
 

 

Philips
Trådløs TV-link

SLV4200
Se på TV-kanalene og videoene dine på den andre TVen
Uten forstyrrelser
Med Philips TV-link kan du se på TV-kanalene og videoene på den andre TVen uten 
forstyrrelse fra Wi-Fi-nettverk eller mikrobølger.

Hvor som helst i huset
• Trådløst signal går gjennom tak og vegger
• Fungerer med set-top-boks for kabel, satellittmottaker og mer
• Ingen forstyrrelse fra Wi-Fi-nettverk eller mikrobølger.

Se og lytt hvor som helst
• Koble til to enheter samtidig

Bla enkelt gjennom TV-kanalene
• Du kan bruke fjernkontrollen

Enkel å installere
• Ingen kabler eller boring gjennom tak og vegger
• Alt du trenger, er i esken



 Alt du trenger, er i esken
Produktet leveres med alt nødvendig tilbehør som 
gjør at forbrukeren kan glede seg over produktet 
uten å måtte gå tilbake til butikken og kjøpe en del 
som er nødvendig.

Ingen kabler og ingen boring
Ingen kabler eller boring gjennom tak og vegger

Trådløst gjennom tak og vegger
Trådløst signal går gjennom tak og vegger

For kabel, satellitt og mer
Fungerer med set-top-boks for kabel, 
satellittmottaker og mer

Du bruker fjernkontrollen
Du kan bruke fjernkontrollen

Ingen forstyrrelser fra Wi-Fi-nettverk
Ingen forstyrrelse fra Wi-Fi-nettverk eller 
mikrobølger.

Koble til to enheter
Den enkle måten å veksle mellom to enheter på uten 
å måtte konfigurere hele hjemmekinooppsettet på 
nytt. Den trådløse TV-linken har to separate 
innganger med hver sin SCART-kontakt, slik at du 
kan koble til opptil to A/V-kildeenheter samtidig.
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Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 18,2 x 8 x 12 cm
• Vekt: 0,425 kg

Tuner/mottak/overføring
• Antenneplassering: Bilde og lyd: intern, RC-utvider: 

intern
• TV-system: PAL, SECAM
• Vanlig rekkevidde innendørs: 15–35 m
• Vanlig rekkevidde utendørs: 35 m
• Støttet IR-bærerfrekvens: 30–57 KHz
• Frekvensområde: bilde og lyd: 5,8 GHz RC-utv.: 

433 MHz MHz
• Ekstern kontrollutvider

Tilbehør
• AC/DC-adapter: 2x 9 VDC, 300 mA

Mål
• Temperatur (drift): +5 ºC til +35 ºC

Drift
• Strømforsyning: AC/DC-adapter, 220–240 V

Mottaker
• SCART ut: CVBS ut, Audio v+h ut

Sender
• SCART 1: CVBS inn, Audio v+h inn
• RCA: CVBS, Audio v, Audio h

Ytre eske
• EAN: 87 12581 46879 8
• Bruttovekt: 4,82 kg
• Nettovekt: 3,2812 kg
• Antall emballasjer: 4
• Taravekt: 1,5388 kg
• Yttereske (L x B x H): 36,9 x 28,7 x 30,8 cm

Mål, emballasje
• Type hylleplassering: Modell
• Emballasjemål (B x H x D): 27,4 x 17,7 x 14,4 cm
• EAN: 87 12581 46875 0
• Bruttovekt: 1,0807 kg
• Nettovekt: 0,8203 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Modell
• Taravekt: 0,2604 kg
•
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