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Draadloze verbinding 
tussen PC en TV

SBCLM1000
Draadloze verbinding tussen PC en TV

Geen kabels meer nodig
Bekijk en beluister de muziek, films en foto's die zijn opgeslagen op uw PC gewoon op 
uw TV of audiosysteem. Dankzij de draadloze verbinding tussen de PC en de TV hebt u 
geen gedoe met kabels.

Overal kijken en luisteren!
• Gedownloade films comfortabel bekijken op uw TV
• De muziek van uw PC beluisteren op uw audiosysteem
• De foto's die u opslaat op de PC kunt u bekijken op de TV



 Films op PC afspelen en op TV bekijken
U downloadt de films op uw PC en bekijkt ze vanuit 
uw gemakkelijke stoel in de huiskamer. Geen gedoe 
met het branden van gedownloade films op CD of 
DVD maar gewoon afspelen en genieten.

Geniet van PC-muziek op uw 
audiosysteem
De muziek van uw PC beluisteren op uw 
audiosysteem. Zet de PC gewoon op afspelen en 
luister naar de muziek waar u maar wilt.

Foto's op de PC bekijken op de TV
U bewaart foto's, muziek en films centraal op uw PC 
en geniet ervan op uw TV en audiosysteem in de 
huiskamer.
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Tuner/ontvangst/transmissie
• Antennelocatie: Beeld en geluid: intern, RC-

verlenger: intern
• Frequentiebereik: beeld/geluid: 2,4 GHz RC-

verlenger: 433 MHz MHz
• Televisiesysteem: PAL, SECAM
• Standaardbereik binnenshuis: 15 - 30 m
• Standaardbereik buitenshuis: 100 m
• Afstandsbedieningverlenger
• Ondersteunde IR-frequentie: 32 - 40 kHz

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

Afmetingen
• Afmetingen van ontvanger (B x H x D): 

144 x 41 x 91 mm

• Temperatuur (in bedrijf): +5 ºC tot +35 ºC
• Afmetingen van zender (B x H x D): 

144 x 41 x 91 mm

Vermogen
• Energieverbruik: 7 W
• Stroomvoorziening: AC/DC-adapter, 220 - 240 V

Zender
• SCART 1: via meegeleverde SCART-naar-RCA-

converter
• RCA: CVBS in, Audio L in, Audio R in

Ontvanger
• SCART uit: via meegeleverde RCA-naar-SCART-

converterkabel
• RCA: CVBS uit, Audio L uit, Audio R uit
•
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