
C'nizi TV'ye kablosuz olarak bağlayın
P
Kablolara son

TV ya da ses sisteminizde, PC'nizde sakladığınız müzik, film yada fotoğrafların keyfini 

çıkarın. PC, TV'ye kablosuz olarak bağlantılıdır; yani döşenmesi gereken kablolar yoktur.

Her yerde izleyin ve dinleyin!
• Yüklenmiş filmleri konforlu bir şekilde TV'nizde izleyin
• PC'nizde sakladığınız müziğin keyfini ses sisteminizde çıkarın
• Fotoğraflarınızı PC'nizde saklayın ve TV'nizde görüntüleyin

Kurulumu basit ve kullanımı kolay
• Kablo döşemeden,duvarlarda delik açmaden, daha az karmaşa, daha az sorun.
• Kablosuz sinyal duvarlardan ve tavandan geçer
Philips
PC'den TV'ye kablosuz 
bağlantı
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Tarama/Alma/Aktarma
• Anten konumu: Görüntü ve ses: Dahili, RC 

genişletici: Dahili
• Frekans aralığı: görüntü & ses: 2.4 GHz RC 

genişletici: 433 MHz MHz
• TV sistemi: PAL, SECAM
• Tipik mesafe iç mekanda: 15-30 m.
• Tipik mesafe dışarıda: 100 m
• Uzaktan kumanda genişletici
• Desteklenen IR taşıyıcı frekansı: 32-40 KHz

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü: 2x 9VDC, 300mA

Boyutlar
• Alıcı boyutları (G x Y x D): 144 x 41 x 91 mm

• Isı (çalıştırma): +5ºC - +35ºC
• Verici boyutları (G x Y x D): 144 x 41 x 91 mm

Güç
• Güç tüketimi: 7 W
• Güç kaynağı: AC/DC Adaptörü, 220-240V

Verici
• SCART 1: birlikte verilen SCART - RCA 

dönüştürücü üzerinden
• RCA: CVBS girişi, Ses Sol girişi, Ses Sağ girişi

Alıcı
• SCART çıkış: birlikte verilen RCA - SCART 

dönüştürücü kablosu üzerinden
• RCA: CVBS çıkışı, Ses Sol çıkışı, Ses Sağ çıkışı
•
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ilmi PC'de çalıştırın, TV'de izleyin
ilmleri PC'nize yükleyin ve saklayın, koltuğunuzun 
ahatlığında oturma odanızda izleyin. Yüklenmiş filmleri 
D ya da DVD'ye kaydetmeye gerek kalmadan, sadece 

zleyin ve tadını çıkarın.

C'deki müziği ses sisteminde dinleyin
C'nizde sakladığınız müziğin keyfini ev ses 
isteminizde çıkarın. Basitçe PC'nizi çalışma moduna 
lın ve istediğiniz yerde müzik dinleyin.

C'deki fotoğrafları TV'de görüntüleyin
otoğraf, müzik ya da film koleksiyonunuzu PC'nizde 
aklayın ve oturma odanızdaki TV ya da ses 
isteminizde keyfini çıkarın.

ablosuz yani duvarları delmeden.
lıcı ve verici arasındaki 2.4 GHz kablosuz bağlantı 
ablo döşemeniz veya duvarlarda delikler açmanıza 
erek kalmadığı anlamına gelmektedir.

ablosuz, duvarları aşar
aha fazla A/V donanımı satın almanıza veya 
iralamanıza gerek yok. Kablosuz RF sistemi, DVD 
ilmleri ve sevdiğiniz Uydu veya TV kanallarını, evin 
stediğiniz yerinden seyretme olanaklarınızı arttırır. 
kinci TV'niz nerede olursa olsun, evin içinde 30 metreye 
adar bir mesafede, yüksek kalitede görüntü ve stereo 
es gönderir.
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