
 

 

Philips
Extra ontvanger voor TV-
link

SBCVL1205
Extra ontvanger voor 

de SBC VL1200
Deze ontvanger is de perfecte uitbreiding van de VL1200, want u kunt er op een andere 
locatie draadloos inhoud mee ontvangen.

Overal kijken en luisteren!
• Elke video op een tweede TV bekijken
• Werkt met DVD+RW/ DVD/ VCR / set-top box en nog veel meer
• Compatibel met de meeste videoapparaten en -merken

Bedien uw TV-entertainment overal!
• Het apparaat kan worden bediend in een gesloten kast

Eenvoudig te installeren en te gebruiken
• Minder rommel, minder gedoe en niet meer boren om kabels te leggen
• Het draadloze signaal gaat door muren en plafonds



 Elk apparaat op een tweede TV bekijken
De draadloze link werkt via standaard SCART- en 
cinchstekkers die op vrijwel alle merken audio-/
videoapparaten worden gebruikt. Als uw apparaat 
een van deze standaard aansluitingen heeft, kunt u 
het draadloos aansluiten.

Werkt met DVD en nog veel meer
U kunt nu overal in huis naar films, 
sportevenementen, live optredens of TV-zenders 
kijken. De draadloze TV-link kan audio- en 
videosignalen overbrengen van alle PayTV- en Pay 
per View-decoders, satellietontvangers, set-top 
boxes, DVD-spelers, videorecorders en 
camcorders.

Werkt op vrijwel alle merken
De draadloze link werkt via standaard SCART- en 
cinchstekkers die op vrijwel alle merken audio-/
videoapparaten worden gebruikt.

Werkt in een gesloten kast
Als u uw audio-/videoapparaten in een kast hebt 
geplaatst, kunt u deze apparaten niet met een 
normale IR-afstandsbediening bedienen. Met de 
draadloze afstandsbediening van Philips kunt u deze 
apparaten wel bedienen dankzij een RF-verbinding 
die het infrarode signaal van een afstandsbediening 
oppikt en vertaalt in RF. De ontvanger vertaalt het 
signaal terug in IR.

Draadloos betekent niet meer boren
Met een draadloze 2,4GHz-verbinding tussen zender 
en ontvanger hoeft u geen kabels te leggen en dus 
niet door de muren te boren.

Draadloos gaat door de muren
U hoeft geen extra A/V-apparatuur te kopen of te 
huren. Met het draadloze RF-systeem kunt u DVD-
films of uw favoriete zenders op de satelliet of de TV 
overal in huis bekijken. Het bereik van 30 meter 
binnenshuis staat garant voor video en stereo-audio 
van hoge kwaliteit, waar uw tweede TV ook staat.
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Kenmerken
• AC/DC-adapter: 2 x 9 VDC, 300 mA
Tuner/ontvangst/transmissie
• Antennelocatie: Beeld en geluid: intern, RC-

verlenger: extern
• 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

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

204 x 65 x 168 mm
• Temperatuur (in bedrijf): +5 ºC tot +35 ºC

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

Ontvanger
• SCART uit: CVBS uit, Audio L en R uit
•
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