
 

 

Philips
Bezdrôtové prepojenie TV

SLV4200
Sledujte TV kanály a videá na vašom druhom televízore
Bez rušenia
Pomocou zariadenia na prepojenie televízorov Philips môžete sledovať TV kanály a videá 
na druhom televízore bez rušenia zo sietí Wi-Fi alebo mikrovlnných zariadení.

Sledovanie kdekoľvek vo vašej domácnosti
• Bezdrôtové RF signály prechádzajú cez steny a stropy
• Funguje s prijímačom káblovej televízie, satelitným prijímačom a pod.
• Žiadne rušenie zo sietí Wi-Fi ani mikrovlnných zariadení.

Môžete sledovať a počúvať kdekoľvek!
• Pripojte 2 zariadenia naraz

Jednoduché prepínanie TV kanálov
• Môžete používať vaše diaľkové ovládanie

Jednoduché na nastavenie
• Bez inštalácie káblov alebo vŕtania do stien a stropov
• Všetko, čo potrebujete, je v balení



 Všetko, čo potrebujete, je v balení
Produkt sa dodáva so všetkým potrebným 
príslušenstvom, aby ho mohol zákazník okamžite 
využívať a nemusel sa vracať do obchodu po ďalšie 
potrebné súčiastky.

Bez inštalácie káblov alebo vŕtania
Bez inštalácie káblov alebo vŕtania do stien a stropov

Bezdrôtový prenos cez steny aj strop
Bezdrôtové RF signály prechádzajú cez steny a 
stropy

Pre káblové, satelitné vysielanie a pod.
Funguje s prijímačom káblovej televízie, satelitným 
prijímačom a pod.

Môžete používať vaše diaľkové 
ovládanie
Môžete používať vaše diaľkové ovládanie

Žiadne rušenie zo sietí Wi-Fi
Žiadne rušenie zo sietí Wi-Fi ani mikrovlnných 
zariadení.

Pripojte 2 zariadenia
Jednoduchý spôsob na prepínanie medzi 
akýmikoľvek dvomi zariadeniami bez 
prekonfigurovania celej zostavy domáceho kina. 
Bezdrôtové TV prepojenie má dva oddelené vstupy. 
Každý z nich má vlastný konektor SCART, ktorý vám 
umožní pripojiť dve zdrojové A/V zariadenia naraz.
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 18,2 x 8 x 12 cm
• Hmotnosť: 0,425 kg

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Umiestnenie antény: Obraz a zvuk: interný, RC 

predlžovač: interný
• TV systém: PAL, SECAM
• Typický dosah vo vnútri: 15 – 35 m
• Typický vonkajší rozsah: 35 m
• Podporovaná IR prepravná frekvencia: 30 – 57 kHz
• Frekvenčný rozsah: obraz a zvuk: 5,8 GHz RC 

predlžovač: 433 MHz MHz
• Rozširovač diaľk. ovládania

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: 2 x 9 V DC, 300 mA

Rozmery
• Teplota (prevádzková): + 5 ºC až + 35 ºC

Príkon
• Zdroj napájania: Adaptér AC/DC, 220 – 240 V

Prijímač
• Výstup SCART: Výstup CVBS, Výstup audio L+R

Vysielač
• SCART 1: Vstup CVBS, Vstup Audio L+R
• RCA: CVBS, Audio L, Audio R

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 46879 8
• Hmotnosť brutto: 4,82 kg
• Čistá hmotnosť: 3,2812 kg
• Počet užívateľských balení: 4
• Hmotnosť obalu: 1,5388 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 36,9 x 28,7 x 30,8 cm

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

27,4 x 17,7 x 14,4 cm
• EAN: 87 12581 46875 0
• Hmotnosť brutto: 1,0807 kg
• Čistá hmotnosť: 0,8203 kg
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Figurína
• Hmotnosť obalu: 0,2604 kg
•

Technické údaje
Bezdrôtové prepojenie TV
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