
 

 

Philips
Conexiuni TV wireless

SLV3110
Vizionaţi toate canalele TV 

pe al doilea televizor
Cu TV-link wireless Philips, puteţi viziona canalele TV pa un al doilea televizor fără a trebui 
să înşiraţi cabluri sau să găuriţi pereţii.

Vizionaţi oriunde în casa dvs.
• Semnalul wireless traversează pereţii și tavanul
• Funcţionează cu decodor de cablu, receptor satelit și altele

Navigaţi ușor prin canalele TV
• Puteţi utiliza telecomanda

Simplu de instalat
• Fără cabluri înșirate sau găuri în pereţi și tavane
• Tot ce aveţi nevoie este în cutie



 Fără cabluri înșirate sau găuri în pereţi
Fără cabluri înșirate sau găuri în pereţi și tavane

Tot ce aveţi nevoie este în cutie
Produsul este livrat cu toate accesoriile necesare 
care permit consumatorului să se bucure de produs 
fără a trebui să revină la magazin și să cumpere o 
componentă necesară.

Wireless prin perete, tavan
Semnalul wireless traversează pereţii și tavanul

Pentru cablu, satelit & altele
Funcţionează cu decodor de cablu, receptor satelit și 
altele

Utilizaţi telecomanda
Puteţi utiliza telecomanda
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Tuner/Recepţie/Transmisie
• Locaţie antenă: Imagine și sunet: Intern, Repetor 

telecomandă: Intern
• Sistem TV: PAL, SECAM
• Rază de acţiune în interior: 15-35 m
• Rază de acţiune în exterior: 35 m
• Frecvenţă purtătoare IR acceptată: 30-57 KHz
• Gamă de frecvenţe: Imagine/sunet: 2,4 GHz, ext. 

RC: 433 MHz MHz
• Extensie pentru telecomandă

Accesorii
• Adaptor CA/CC: 2 x 9 V DC, 300 mA
• Multiplicator SCART: pe cablul de intrare SCART

Dimensiuni
• Temperatură (operare): De la +5ºC la +35ºC

Alimentare
• Sursă de alimentare: Adaptor CA/CC, 220-240 V

Receptor
• Ieșire SCART: Ieșire CVBS, ieșire audio S+D

Transmiţător
• SCART 1: Intrare CVBS, intrare audio S+D

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 46878 1
• Greutate brută: 4,6 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 37,3 x 29,1 x 28,2 cm
• Greutate netă: 2.88 kg
• Număr de ambalaje: 4
• Greutate proprie: 1.72 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

27,4 x 17,7 x 12,4 cm
• EAN: 87 12581 44995 7
• Greutate brută: 1,035 kg
• Greutate netă: 0,72 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Greutate proprie: 0,315 kg
• Tip ambalaj: Cutie
•
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