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xtra mottagare för SBC VL14
E 00
Titta på samma program som överförs trådlöst med TV-linken SBC VL1400 till en 

tredje TV!

Titta och lyssna var du vill!
• Titta på en valfri videobildkälla på en andra TV
• Välj på vilken av fyra videoenheter du vill titta på den andra TV:n
• Kan användas med DVD+RW/DVD/videobandspelare/digital-TV-mottagare m.m.
• Kan användas med de flesta videoenheter

Styr din TV-underhållning var du vill!
• Åtkomst till 4 enheter med en enda knapptryckning
• Enheten kan användas i ett stängt skåp

Enkel att installera och använda
• Mindre rörigt, mindre trassel och inga kablar att dra eller borra hål för
• Den trådlösa radiosignalen passerar igenom väggar och tak
Philips
Extra TV-linkmottagare
SBCVL1405
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Mottagare/mottagning/sändning
• Antennplacering: Bild och ljud: Internt, 

Fjärrkont. m. utökad funktion: Extern
• Frekvensomfång: Bild och ljud: 2,4 GHz   

Fjärrkontroll med utökad funktion: 
433 MHz MHz

• TV-system: PAL, Secam
• Medelräckvidd inomhus: 15-30 m
• Medelräckvidd utomhus: 100 m
• Fjärrkontroll med utökad funktion
• IR-bärvågsfrekvenser som stöds: 32-57 KHz

Tillbehör
• AC/DC-adapter: 12 V DC, 500 mA

Storlek
• Mottagarens mått (B x H x D): 

146 x 146 x 62 mm
• Temperatur (drift): +5 ºC till +35 ºC

Övriga data
• Strömförbrukning: 15 W
• Strömförsörjning: Nätadapter, 220–240 V

Mottagare
• SCART-utgång: CVBS-utgång, Audio L+R-utgång
•
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itta på valfri källa på en andra TV
anliga SCART- och cinch-anslutningar, som används 
ör nästan alla ljud-/videoenheter, används för den 
rådlösa länken. Om det någon av de här 
nslutningarna finns på enheten kan du använda den 
rådlösa länken

älj 1 av 4 enheter att titta på
et enkla sättet att växla mellan DVD-spelare, 

atellitmottagare, VCR och digitaldekoder utan att 
ehöva ändra inställningarna för hela 
emmabiosystemet. Den trådlösa TV-länken har fyra 
eparata ingångar med varsin SCART-kontakt, så att du 
an ansluta upp till fyra enheter.

an användas med DVD och mycket mer
itta på film, sport, konserter och en mängd olika TV-
analer var du än befinner dig i huset. Den trådlösa TV-
änken fungerar för överföring av alla typer av betal-TV- 
ch Pay per View-dekodrar, satellitmottagare, digital-
V-mottagare, DVD-spelare, videobandspelare och 
ideokameror.

an användas med nästan alla märken
anliga SCART- och cinch-anslutningar, som används 
ör nästan alla ljud-/videoenheter, används för den 
rådlösa länken.

nknappsåtkomst till 4 enheter
u behöver inte byta kablar till sändaren för att kunna 

itta på en annan videoenhet på den andra TV:n. Tryck 
ara på källvalknappen när du vill växla mellan 
ällenheterna.

an användas i ett stängt skåp
m du har placerat din ljud-/videoutrustning i ett skåp 
an du inte styra dem med hjälp av en vanlig IR-
järrkontroll. Men med Philips trådlösa fjärrkontroll kan 
u styra enheterna trots att skåpet är stängt, tack vare 
en radiobaserade länken som tränger igenom väggar 
ch andra hinder. Signalerna konverteras sedan tillbaka 
ill IR-signaler i mottagarenheten.

ed trådlöst slipper du borra
n trådlös länk med hastigheten 2,4 GHz mellan 
ottagaren och sändaren innebär att du inte behöver 
ra några kablar eller borra hål i väggar.

rådlösa signaler går genom väggar
ed det trådlösa radiosystemet kan du titta på DVD-

ilmer och satellit- eller TV-kanaler var du än befinner 
ig i huset. Med en räckvidd på upp till 30 meter 

nomhus får du video och stereoljud oberoende av var 
en sekundära TV:n står någonstans.
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