
 

 

Philips
Ligação TV sem fios

SLV3110
Veja todos os canais de televisão 

no seu segundo televisor
Com o TV-link sem fios da Philips, pode ver canais de televisão num segundo televisor 
sem ter de distribuir cabos ou furar as paredes.

Veja televisão em qualquer parte da sua casa.
• O sinal sem fios atravessa paredes e tectos
• Funciona com a caixa de conversor para cabo, receptor de satélite, etc

Faça zapping facilmente pelos seus canais de televisão
• Pode utilizar o seu telecomando

De fácil instalação
• Sem fios espalhados nem furos nas paredes e tecto
• Tudo aquilo de que precisa encontra-se na caixa



 Sem fios espalhados nem furos
Sem fios espalhados nem furos nas paredes e tecto

Tudo aquilo de que precisa encontra-se 
na caixa
O produto é fornecido com todos os acessórios 
necessários, o que permite ao consumidor desfrutar 
da sua utilização sem ter de regressar à loja e 
comprar qualquer peça necessária.

Sinal sem fios através das paredes ou 
tecto
O sinal sem fios atravessa paredes e tectos

Para cabo, satélite, etc
Funciona com a caixa de conversor para cabo, 
receptor de satélite, etc

Utiliza o telecomando
Pode utilizar o seu telecomando
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Sintonizador/recepção/transmissão
• Localização da antena: Imagem e som: Interno, 

Extensão do telecomando: Interno
• sistema TV: PAL, SECAM
• Limites normais em interior: 15-35 m
• Limites normais no exterior: 35 m
• Freq. portadora IV suportada: 30-57 KHz
• Limites de frequência: imagem/som: 2.4 GHz Ext. 

TC: 433 MHz MHz
• Extensão do telecomando

Acessórios
• Transformador CA/CC: 2x 9 V CC, 300 mA
• Duplicador de SCART: no cabo de entrada SCART

Dimensões
• Temperatura (funcionamento): +5 ºC a +35 ºC

Alimentação
• Fonte de alimentação: Transformador CA/CC, 

220-240 V

Receptor
• Saída SCART: Saída CVBS, saída áudio Esq+Dir

Transmissor
• SCART 1: Entrada CVBS, entrada áudio Esq+Dir

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 46878 1
• Peso bruto: 4,6 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

37,3 x 29,1 x 28,2 cm
• Peso líquido: 2,88 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• Tara: 1,72 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

27,4 x 17,7 x 12,4 cm
• EAN: 87 12581 44995 7
• Peso bruto: 1,035 kg
• Peso líquido: 0,72 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tara: 0,315 kg
• Tipo de embalagem: Caixa
•

Especificações
Ligação TV sem fios
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