
Μοιραστείτε την πρόσβασή σας σε 
δορυφορικά & συνδροµητικά κανάλια
χωρίς καλώδια

Συνδέστε έως και 4 συσκευές στο ασύρµατο σύστηµα TV Link και παρακολουθήστε τα αγαπηµένα 
σας προγράµµατα σε όποια συσκευή θέλετε, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζετε καλώδια. Για την 
εναλλαγή των συσκευών, χρησιµοποιήστε το παρεχόµενο τηλεχειριστήριο.

∆είτε και ακούστε οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε!
• Προβολή σήµατος από οποιαδήποτε συσκευή βίντεο σε δεύτερη τηλεόραση
• Σύνδεση 4 συσκευών ταυτόχρονα
• Επιλέξτε από τέσσερις συσκευές βίντεο για προβολή στη δεύτερη τηλεόραση
• Λειτουργεί µε DVD+RW/ DVD/ VCR / συσκευή set-top box και µε πολλά άλλα
• Συµβατότητα µε τις περισσότερες συσκευές βίντεο και µάρκες

Τηλεοπτική ψυχαγωγία όπου κι αν βρίσκεστε!
• Πρόσβαση σε 4 συσκευές µε το πάτηµα ενός κουµπιού
• Η συσκευή µπορεί να λειτουργήσει µέσα σε ένα κλειστό ερµάριο
• Γράψτε από οποιαδήποτε πηγή, ό,τι και αν παρακολουθείτε

Απλή ρύθµιση και εύκολη χρήση
• Λιγότερη ακαταστασία, λιγότεροι µπελάδες και καθόλου καλώδια
• Τα σήµατα ασύρµατης σύνδεσης διαπερνούν τοίχους και οροφές
Ασύρµατο TV link SBCVL1400
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ι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
ροειδοποίηση.
α εµπορικά σήµατα ανήκουν στην Koninklijke Philips 
lectronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
ww.philips.com
∆έκτης/λήψη/µετάδοση
• Τοποθεσία κεραίας: Εικόνα & ήχος: Εσωτερική, 

Επέκταση τηλεχειριστηρίου: Εξωτερική
• Εύρος συχνοτήτων: εικόνα & ήχος:2,4 GHz  

Επέκ. RC:433 MHz MHz
• Σύστηµα τηλεόρασης: PAL, SECAM
• Τυπική εµβέλεια σε εσωτερικό χώρο: 15-30 µ.
• Τυπική εµβέλεια σε εξωτερικό χώρο: 100 µ.
• Επέκταση τηλεχειριστηρίου
• Υποστηριζόµενη συχνότητα φορέα IR: 32-57 

KHz

Ευκολία
• Τηλεχειριστήριο: Γενικής χρήσης

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC: 2x 12VDC, 500mA
• Τηλεχειριστήριο: 4 συσκευές:Link,VCR, 

DVD,SAT

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις δέκτη (Π x Υ x Β): 

146 x 146 x 62 χιλ.

• Θερµοκρασία (λειτουργία): +5 C έως +35 C
• ∆ιαστάσεις ποµπού (Π x Υ x Β): 

270 x 146 x 62 χιλ.

Τάση
• Κατανάλωση ρεύµατος: 15 W
• Παροχή ρεύµατος: Τροφοδοτικό, 220-240 V

Ποµπός
• SCART 1: Είσοδος CVBS, είσοδος ήχου L+R
• SCART 2: Είσοδος CVBS, είσοδος ήχου L+R
• SCART 3: είσοδος CVBS, είσ. ήχου L+R, είσ. 

RGB
• SCART 4: RGB, είσ./έξ. CVBS, είσ./έξ. ήχου L+R
• Έξοδος SCART: RGB, έξοδος CVBS, έξοδος 

ήχου L+R
• Έξοδος ήχου: RCA στερεοφωνική (Κόκκινο/

λευκό)

∆έκτης
• Έξοδος SCART: Έξοδος CVBS, έξοδος ήχου 

L+R
•
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ροβολή οποιασδήποτε συσκευής σε 2η TV
 ασύρµατη σύνδεση είναι συµβατή µε τυπικές 
ποδοχές, υποδοχές SCART και υποδοχές τύπου 
cinch", οι οποίες χρησιµοποιούνται από σχεδόν κάθε 
άρκα συσκευών ήχου/βίντεο. Εάν η συσκευή σας 
ιαθέτει µία από αυτές τις τρεις υποδοχές, τότε 
ειτουργεί µε την ασύρµατη σύνδεση

ύνδεση 4 συσκευών
 εύκολος τρόπος για εναλλαγή ανάµεσα στο DVD 
layer, το δορυφορικό δέκτη, το VCR ή το set-top box. 
ο ασύρµατο TV link διαθέτει τέσσερις ξεχωριστές 
ισόδους, κάθε µία µε το δικό της SCART, για να 
υνδέετε µέχρι τέσσερις συσκευές.

πιλέξτε προβολή σε 1 από 4 συσκευές
 εύκολος τρόπος για εναλλαγή ανάµεσα στο DVD 
layer, το δορυφορικό δέκτη, το VCR ή το set-top box. 
ο ασύρµατο TV link διαθέτει τέσσερις ξεχωριστές 
ισόδους, κάθε µία µε το δικό της SCART, για να 
υνδέετε µέχρι τέσσερις συσκευές.

ειτουργεί µε DVD και πολλά άλλα
ροσφέρετε στον εαυτό σας τη δυνατότητα να 
αρακολουθείτε ταινίες, αθλητικά, ζωντανά σόου και 
οικιλία τηλεοπτικών καναλιών από οποιονδήποτε χώρο 
ου σπιτιού σας. Το ασύρµατο TV link είναι κατάλληλο 
ια τη µετάδοση περιεχοµένου AV προερχόµενο από 
ποκωδικοποιητές PayTV και Pay per View, 
ορυφορικούς δέκτες, συσκευές set-top box, DVD 
layer, VCR και βιντεοκάµερες κάθε µάρκας.

ειτουργεί σε όλες σχεδόν τις µάρκες
 ασύρµατη σύνδεση είναι συµβατή µε τυπικές 
ποδοχές, υποδοχές SCART και υποδοχές τύπου 
cinch", οι οποίες χρησιµοποιούνται από σχεδόν κάθε 
άρκα συσκευών ήχου/βίντεο.

ρόσβαση σε 4 συσκευές µε ένα άγγιγµα
εν χρειάζεται πια να αλλάζετε καλώδια στον ποµπό για 
α προβάλλετε το σήµα µιας συσκευής βίντεο στη 
εύτερη τηλεόρασή σας. Απλά πατήστε το κουµπί 
πιλογής.

ειτουργεί σε κλειστό ερµάριο
άν αποθηκεύσετε συσκευές ήχου/βίντεο µέσα σε ένα 
ρµάριο, δεν µπορείτε να τις λειτουργήσετε µε ένα 
ανονικό τηλεχειριστήριο IR. Η ασύρµατη σύνδεση 
ηλεχειριστηρίου της Philips σάς επιτρέπει να 
ειτουργήσετε αυτές τις συσκευές όταν οι θύρες του 
ρµαρίου είναι κλειστές, χάρη σε µια σύνδεση RF που 
νιχνεύει τα σήµατα υπερύθρων και τα µεταφράζει σε 
ήµατα RF. Στη συνέχεια η µονάδα δέκτη τα µεταφράζει 
ανά σε IR.

νεξάρτητη εγγραφή πηγών
άρη σε αυτή τη λειτουργία εγγραφής µπορείτε να 
γγράψετε οποιαδήποτε πηγή εισόδου A/V - ανεξάρτητα 
πό το τι προβάλλεται στην κύρια ή τη δεύτερη 
ηλεόρασή σας. Καθορίστε απλώς στο κιβώτιο 
ετάδοσης, ποιας συσκευής το σήµα θέλετε να 
γγραφεί στο VCR ή στο DVD-R.

σύρµατα σηµαίνει τέλος στα καλώδια
 ύπαρξη ασύρµατης σύνδεσης 2,4 GHz µεταξύ δέκτη 

και ποµπού κάνει την εγκατάσταση καλωδίων και το 
τρύπηµα των τοίχων τελείως περιττό.
Ασύρµατο TV link SBCVL1400/00

Τεχνικές προδιαγραφές Κύρια σηµεία προϊόντος


