
 

Philips
Bezdrátové připojení TV 
Link

SLV3220
Sdílejte kanály satelitní a veřejné televize

bezdrátově
Sledujte TV programy bezdrátově na druhém televizoru. Můžete volit mezi dvěma 
zařízeními stisknutím tlačítka, aniž byste museli přepojovat kabely.

Sledování a poslech kdekoli!
• Sledujte libovolné video na druhém televizoru
• Připojení 2 zařízení současně
• Spolupracuje s datovým terminálem DVD+RW/ DVD/ VCR / a mnoha dalšími
• Kompatibilní s většinou video zařízení a značek

Ovládejte svou televizní zábavu kdekoli!
• Zařízení může pracovat v uzavřené skříni
• Přístup ke dvěma zařízením stisknutím tlačítka

Jednoduchá instalace a snadné použití
• Méně nepořádku, méně zmatků a žádné pokládání kabelů ani vrtání
• Bezdrátový signál projde zdmi i stropy
 



 Sledujte jakékoli zařízení na druhém TV
Bezdrátové připojení využívá standard SCART a 
konektory cinch, které jsou používány téměř u všech 
zařízení audio / video. Pokud má vaše zařízení jeden 
z těchto standardních konektorů, spolupracuje s 
bezdrátovým připojením

Připojení 2 zařízení
Snadné přepínání mezi dvěma zařízeními bez nové 
konfigurace celého domácího kina. Bezdrátové 
televizní připojení má dva samostatné vstupy, každý 
s vlastním konektorem SCART, a umožní vám 
připojení dvou audio/video zařízení zároveň.

Spolupracuje s DVD a mnoha dalšími
Rozšiřte své možnosti při sledování filmů, 
sportovních přenosů, živých vystoupení a řady 
televizních kanálů z jakéhokoli místa v domě. 
Bezdrátový TV Link je vhodný pro přenos 
audiovizuálního obsahu všech dekodérů služeb 
PayTV a Pay per View, satelitních přijímačů, datových 
terminálů, DVD přehrávačů, videorekordérů a 
videokamer.

Pracuje téměř u všech značek
Bezdrátové připojení využívá standard SCART a 
konektory cinch, které jsou používány téměř u všech 
značek audio / video.

Pracuje v uzavřené skříni
Pokud ukládáte zařízení audio / video ve skříni, nelze 
je běžným infračerveným ovladačem ovládat. 
Bezdrátové dálkové ovládání Philips vám to umožní i 
za zavřenými dvířky díky rádiovému signálu, jenž 
zachytí infračervené signály dálkového ovladače a 
přeloží je do rádiového signálu. Přijímač je pak 
přeloží zpět do infračerveného signálu.

Přístup ke 2 zařízením jedním stiskem
Chcete-li na druhém televizoru sledovat jakékoli 
video zařízení, není nutné vyměňovat kabely u 
vysílače. Vstupní zařízení přepnete jednoduše 
stisknutím tlačítka pro výběr vstupu.

Bezdrátový znamená bez vrtání.
S bezdrátovým připojením o frekvenci 2.4 GHz 
nemusíte pokládat kabely nebo vrtat do zdí.

Bezdrátový signál prochází zdmi
Nemusíte kupovat nebo půjčovat stejné A/V zařízení 
dvakrát. Bezdrátový systém pracující na radiových 
frekvencích vám umožňuje sledovat filmy na DVD a 
oblíbené satelitní či televizní kanály z kteréhokoli 
místa v domě. Uvnitř má dosah až 30 m a přináší 
vysoce kvalitní video i stereofonní zvuk, ať už je váš 
druhý televizor kdekoli.
SLV3220/00

Přednosti
• Rozměry přijímače (Š x V x H): 
Tuner/příjem/vysílání
• Umístění antény: Obraz a zvuk: interní, Rozšíření 

pro RC: interní
• Frekvenční rozsah: obraz a zvuk: 2,4 GHz rozšíření 

pro RC: 433 MHz MHz
• systém TV příjmu: PAL, SECAM
• Typický dosah pro vnitřní použití: 15 - 30 m
• Typický dosah pro venkovní použití: 100 m
• Rozšiřovací jednotka dálkového ovladače: Ano
• Podporovaný kmitočet infr. přenosu: 32 - 40 KHz

Příslušenství
• Síťový adaptér: 2 x 9 V DC 300 mA
• Duplikátor SCART: 2 ks vstupního kabelu s 

konektorem SCART

Rozměry

175 x 45 x 115 mm
• Teplota (provozní): +5 ºC až +35 ºC
• Rozměry vysílače (Š x V x H): 175 x 45 x 115 mm

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: 7 W
• Napájení: Napájecí adaptér stř./stejnosm., 220-240 

V

Vysílač
• SCART 1: Vstup CVBS, vstup Audio L+P
• SCART 2: přes dod. kabel SCART do konv. RCA
• RCA: CVBS, Audio L, Audio P

Přijímač
• Výstup SCART: Výstup CVBS, Výstup Audio L+P
•

Specifikace
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