
ydu ve şifreli TV kanallarınızı payla
U
kablo ge

TV program

kalmadan te

Her y
• 2. bi
• Ayn
• DVD
• Bir ç

Telev
• Ciha
• Bir d

Kurul
• Kabl
• Kabl
şın
rektirmeden

larını kablosuz olarak 2'nci TV'nizde izleyin. Kabloları değiştirmeye gerek 

k tuşa basarak 2 cihaz arasında geçiş yapabilirsiniz.

erde izleyin ve dinleyin!
r televizyonda herhangi bir görüntü aygıtını izleyin
ı anda 2 cihaz bağlayın
+RW/ DVD/ VCR / Set Üstü Kutusu ve çok daha fazlasıyla birlikte kullanılır
ok video aygıtı ve markası ile uyumludur

izyon eğlencenizi istediğiniz yerde yaşayın!
z kapalı bir kabin içinde çalıştırılabilir
üğmeye tek bir dokunuşla 2 cihaza erişim sağlayın

umu basit ve kullanımı kolay
o döşemeden,duvarlarda delik açmaden, daha az karmaşa, daha az sorun.
osuz sinyal duvarlardan ve tavandan geçer
 

Philips
Kablosuz TV bağlantısı

SLV3220



 

Tuner/Alım/İletim
• Anten konumu: Görüntü ve ses: Dahili, RC 

genişletici: Dahili
• Frekans aralığı: görüntü ve ses: 2.4 GHz RC 

genişletici: 433 MHz MHz
• TV sistemi: PAL, SECAM
• Tipik mesafe iç mekanda: 15-30 m.
• Tipik mesafe dışarıda: 100 m
• Uzaktan kumanda genişletici
• Desteklenen IR taşıyıcı frekansı: 32-40 KHz

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü: 2x 9VDC, 300mA
• SKART çoğaltıcı: 2ad., SCART giriş kablolarında

Boyutlar
• Alıcı boyutları (G x Y x D): 175 x 45 x 115 mm

• Isı (çalıştırma): +5ºC - +35ºC
• Verici boyutları (G x Y x D): 175 x 45 x 115 mm

Güç
• Güç tüketimi: 7 W
• Güç kaynağı: AC/DC Adaptörü, 220-240V

Verici
• SCART 1: CVBS girişi, Audio L+R girişi
• SKART 2: birlikte verilen SCART - RCA 

dönüştürücü üzerinden
• RCA: CVBS, Audio L, Audio R

Alıcı
• SCART çıkış: CVBS çıkışı, Audio L+R çıkışı
•
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