
 

 

Philips
Brezžična TV povezava

SLV4200
Glejte TV-programe in videoposnetke na drugem televizorju
Brez motenj
Philipsov sistem za TV-povezavo vam omogoča gledanje televizijskih programov in 
videoposnetkov na drugem televizorju brez motenj zaradi brezžičnih omrežij ali 
mikrovalovnih pečic.

Glejte televizijo v vseh kotičkih svojega doma
• Brezžični RF-signal potuje skozi stene in strope
• Deluje z zunanjim kabelskim ali satelitskim sprejemnikom in drugimi viri
• Brez motenj zaradi brezžičnih omrežij ali mikrovalovnih pečic.

Glejte in poslušajte povsod!
• Istočasno priključite 2 napravi

Preprosto brskanje po televizijskih programih
• Uporabite lahko daljinski upravljalnik

Preprosta nastavitev
• Brez polaganja kablov ali vrtanja skozi stene in strop
• Vse, kar potrebujete, je priloženo



 Vse, kar potrebujete, je priloženo
Izdelku so priloženi vsi potrebni dodatki, ki kupcu 
omogočajo normalno uporabo izdelka brez vračanja 
v trgovino za nakup dodatnih zahtevanih delov.

Brez polaganja kablov ali vrtanja
Brez polaganja kablov ali vrtanja skozi stene in strop

Brezžični prenos skozi stene, strop
Brezžični RF-signal potuje skozi stene in strope

Za prenos kabelskega, satelitskega in 
drugih signalov
Deluje z zunanjim kabelskim ali satelitskim 
sprejemnikom in drugimi viri

Uporabite daljinski upravljalnik
Uporabite lahko daljinski upravljalnik

Brez motenj zaradi brezžičnih omrežij
Brez motenj zaradi brezžičnih omrežij ali 
mikrovalovnih pečic.

Priključitev 2 naprav
Enostaven način za preklapljanje med katerimakoli 
napravama brez potrebe po ponovnem nastavljanju 
vašega sistema za domači kino. Brezžična TV 
povezava ima dva ločena vhoda s SCART 
priključkom, na katera lahko istočasno priključite dve 
A/Vnapravi.
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Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 18,2 x 8 x 12 cm
• Teža: 0,425 kg

Sprejemnik/sprejem/prenos
• Lokacija antene: Slika in zvok: notranji, RC 

podaljšek: notranji
• TV sistem: PAL, SECAM
• Tipični razpon v hiši: 15-35 m
• Tipični razpon na prostem: 35 m
• Podprta IR nosilna frekvenca: 30-57 kHz
• Frekvenčni razpon: slika in zvok: 5,8 GHz RC-

podaljševalnik: 433 MHz MHz
• Podaljšek daljinskega upravljalnika

Pribor
• Adapter AC/DC: 2 x 9 V DC, 300 mA

Dimenzije
• Temperaturno območje (med delovanjem): +5 ºC 

do +35 ºC

Napajanje
• Napajanje: AC/DC adapter, 220–240 V

Sprejemnik
• Izhod SCART: Izhod CVBS, avdio izhod L+D

Oddajnik
• SCART 1: Vhod CVBS, avdio vhod L+D
• RCA: CVBS, avdio L, avdio D

Zunanja škatla
• EAN: 87 12581 46879 8
• Bruto teža: 4,82 kg
• Neto teža: 3,2812 kg
• Število komercialnih pakiranj: 4
• Teža embalaže: 1,5388 kg
• Outer carton (L x Š x V): 36,9 x 28,7 x 30,8 cm

Dimenzije embalaže
• Vrsta postavitve na polico: Vzorec
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

27,4 x 17,7 x 14,4 cm
• EAN: 87 12581 46875 0
• Bruto teža: 1,0807 kg
• Neto teža: 0,8203 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Vzorec
• Teža embalaže: 0,2604 kg
•

Specifikacije
Brezžična TV povezava
  

http://www.philips.com

