
 

Philips
Ligação TV sem fios

SLV5400
Partilhe os seus canais de televisão por satélite e subscrição
sem fios
Ligue até 4 dispositivos a esta ligação de TV sem fios e assista a qualquer um dos canais 
sem mudar de cabo. Utilize o telecomando para mudar de dispositivo.

Veja e ouça em qualquer sítio!
• Veja qualquer dispositivo de vídeo num segundo televisor
• Ligue 4 dispositivos em simultâneo
• Escolha entre quatro dispositivos de vídeo para ver no seu 2.º televisor
• Funciona com DVD+RW/ DVD/ videogravador / set-top-box e outros dispositivos
• Compatível com a maior parte dos dispositivos de vídeo e marcas

Controle o seu entretenimento televisivo em qualquer sítio!
• Acesso a 4 dispositivos com um simples toque num botão
• O dispositivo pode ser utilizado num armário fechado
• Grave de qualquer fonte, independentemente do que estiver a ver

Instalação rápida e fácil de utilizar
• Menos desordem. Menos confusão. Sem fios espalhados nem buracos nas paredes
• O sinal sem fios atravessa paredes e tectos
 



 Veja outro dispositivo num segundo TV
A ligação sem fios usa fichas SCART e cinch padrão 
utilizadas por quase todas as marcas de equipamento 
de áudio/vídeo. Se o seu equipamento tiver um dos 
conectores referidos, isso significa que funciona com 
a ligação sem fios

Ligue 4 dispositivos
É a forma fácil de alternar entre o leitor de DVD, 
receptor de satélite, videogravador ou set-top box 
sem ter de reconfigurar todo o sistema de cinema 
em casa. A ligação de TV sem fios tem quatro 
entradas separadas, cada uma com o seu próprio 
conector SCART, que permite ligar até quatro 
dispositivos.

Escolha entre 1 e 4 dispositivos a ver
É a forma fácil de alternar entre o leitor de DVD, 
receptor de satélite, videogravador ou set-top box 
sem ter de reconfigurar todo o sistema de cinema 
em casa. A ligação de TV sem fios tem quatro 
entradas separadas, cada uma com o seu próprio 
conector SCART, que permite ligar até quatro 
dispositivos.

Funciona com DVD e muito mais
Alargue as possibilidades de ver filmes, 
acontecimentos desportivos, actuações ao vivo e 
toda uma série de canais de TV em qualquer divisão 
da casa. A ligação de TV sem fios é indicada para a 
transmissão de conteúdos de Pay-TV de todas as 
marcas de descodificadores Pay-TV e Pay per View, 
receptores de satélite, set-top boxes, leitores de 
DVD, videogravadores e câmaras de filmar.

Funciona com quase todas as marcas
A ligação sem fios usa fichas SCART e cinch padrão 
utilizadas por quase todas as marcas de equipamento 
de áudio/vídeo.

Acesso de um toque a 4 dispositivos
Não é preciso trocar de cabo no transmissor para 
visualizar um dispositivo de vídeo no segundo 
televisor. Basta premir o botão de selecção de 
entrada para mudar de dispositivo de entrada.

Funciona num armário fechado
Se guardar os seus dispositivos de áudio/vídeo num 
armário, não pode operá-los com um telecomando 
IV normal. A ligação do telecomando sem fios da 
Philips permite operar estes dispositivos com as 
portas do armário fechadas, graças a uma ligação RF 
que capta os sinais de infravermelhos de um 
telecomando e converte-os em RF. Em seguida, o 
receptor converte-os de novo para IV.

Grave fontes independentemente
Grave a partir de qualquer fonte de entrada A/V - 
independentemente do que estiver a ver no televisor 
principal ou no segundo televisor - graças a esta 
função. Basta fornecer ao transmissor a informação 
relativa ao dispositivo a partir do qual deseja gravar 
para o videogravador ou DVD-R.

Sem fios significa sem furos
Uma ligação sem fios de 2.4 GHz entre o receptor e 
o transmissor significa que não tem de distribuir 
cabos nem furar as paredes.

O sinal sem fios atravessa paredes
Não precisa de comprar nem de alugar um segundo 
equipamento A/V. O sistema RF sem fios alarga as 
possibilidades de visualização de filmes DVD e de 
canais de satélite ou TV preferidos em qualquer 
divisão da casa. Com um alcance máximo de 30 m no 
interior, proporciona vídeo e áudio estéreo de 
elevada qualidade, independentemente da 
localização do segundo televisor.
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Especificações
Sintonizador/recepção/transmissão
• Localização da antena: Imagem e som: Interno, 

Extensão do telecomando: Externo
• Limites de frequência: imagem/som: 2.4 GHz Ext. 

TC: 433 MHz MHz
• sistema TV: PAL, SECAM
• Limites normais em interior: 15-30 m
• Limites normais no exterior: 100 m
• Extensão do telecomando
• Freq. portadora IV suportada: 32-57 KHz

Acessórios
• Transformador CA/CC: 2x 12 V CC, 500 mA
• Telecomando: Slim Card, com pilhas

Dimensões
• Dimensões do receptor (L x A x P): 

146 x 146 x 62 mm
• Temperatura (funcionamento): +5 ºC a +35 ºC
• Dimensões do transmissor (L x A x P): 

270 x 146 x 62 mm

Alimentação
• Consumo de energia: 15 W
• Fonte de alimentação: Transformador CA/CC, 

220-240 V

Transmissor
• SCART 1: Entrada CVBS, entrada áudio Esq+Dir
• SCART 2: Entrada CVBS, entrada áudio Esq+Dir
• SCART 3: Entr. CVBS, entr. áudio E+D, entr. RGB
• SCART 4: RGB, ent./sd. CVBS, ent./saída áud. E+D
• Saída SCART: RGB, saída CVBS, saída áudio 

Esq+Dir
• Saída de áudio: RCA estéreo (Vermelho/branco)

Receptor
• Saída SCART: Saída CVBS, saída áudio Esq+Dir
•

Destaques
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