
 

 

Philips
Trådlös TV-link

SLV4200
Titta på alla TV-kanaler och videofilmer på den andra apparaten
Störningsfri
Med Philips TV-link kan du titta på TV-kanaler och videofilmer på en andra TV utan 
störningar från Wi-Fi-nätverk eller mikrovågor.

Titta överallt i hemmet
• Den trådlösa signalen går genom väggar och tak
• Fungerar med kabel-digitaldekoder, satellitmottagare med mera
• Ingen störning från Wi-Fi-nätverk eller mikrovågsugnar.

Titta och lyssna överallt!
• Anslut 2 enheter samtidigt

Bläddra enkelt mellan TV-kanalerna
• Du kan använda fjärrkontrollen

Enkelt att installera
• Du slipper dra kablar eller borra i väggar och tak
• Allt du behöver finns i förpackningen



 Allt du behöver finns i förpackningen
Produkten levereras med alla tillbehör som behövs, 
vilket innebär att konsumenten kan börja använda 
produkten utan att åka tillbaka till affären och köpa 
en del som fattas.

Du slipper dra kablar eller borra
Du slipper dra kablar eller borra i väggar och tak

Trådlös genom väggar och tak
Den trådlösa signalen går genom väggar och tak

För kabel, satellit med mera
Fungerar med kabel-digitaldekoder, 
satellitmottagare med mera

Du använder fjärrkontrollen
Du kan använda fjärrkontrollen

Ingen störning från Wi-Fi-nät
Ingen störning från Wi-Fi-nätverk eller 
mikrovågsugnar.

Anslut 2 enheter
Det enkla sättet att växla mellan två valfria enheter 
utan att behöva ändra inställningarna för hela 
hemmabiosystemet. Denna trådlösa TV-link har två 
separata ingångar med varsin SCART-kontakt, så att 
du kan ansluta två enheter samtidigt.
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 18,2 x 8 x 12 cm
• Vikt: 0,425 kg

Mottagare/mottagning/sändning
• Antennplacering: Bild och ljud: Internt, Fjärrkont. 

m. utökad funktion: Intern
• TV system (TV-system): PAL, Secam
• Medelräckvidd inomhus: 15-35 m
• Medelräckvidd utomhus: 35 m
• IR-bärvågsfrekvenser som stöds: 30-57 kHz
• Frekvensomfång: Bild och ljud: 5,8 GHz 

Fjärrkontroll med utökad funktion: 433 MHz MHz
• Fjärrkontroll med utökad funktion

Tillbehör
• AC/DC-adapter: 2 x 9 V DC 300 mA

Mått
• Temperatur (drift): +5 ºC till +35 ºC

Effekt
• Strömförsörjning: Nätadapter, 220–240 V

Mottagare
• SCART-utgång: CVBS-utgång, Audio L+R-utgång

Sändare
• SCART 1: CVBS-ingång, Audio L+R-ingång
• RCA: CVBS, Audio L, Audio R

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 46879 8
• Bruttovikt: 4,82 kg
• Nettovikt: 3,2812 kg
• Antal konsumentförpackningar: 4
• Taravikt: 1,5388 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 36,9 x 28,7 x 30,8 cm

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 

27,4 x 17,7 x 14,4 cm
• EAN: 87 12581 46875 0
• Bruttovikt: 1,0807 kg
• Nettovikt: 0,8203 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Taravikt: 0,2604 kg
•
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