Philips
Digitální televizní anténa

Pro domácí použití
Se zesilovačem 36 dB HDTV/
UHF/VHF/VKV

SDV5225

Vychutnejte si digitální příjem
Anténa se zesílením 36 dB
Tato anténa se zesilovačem s filtrem redukce šumu a proměnlivým ovládáním zisku byla
navržena pro zlepšený příjem digitálního a analogového vysílání. Jedinečný plochý design
snadno včleníte do vzhledu vaší domácnosti.
Zachovává kvalitu signálu
• Zesílení až 36 dB zlepšuje signál
Snadno včleníte do domácnosti
• Jedinečné ploché provedení
Snadná instalace
• Nastavitelné ovládání zisku a kontrolka napájení LED
Zabraňuje ztrátě signálu
• Filtr redukce šumu chrání před ztrátou signálu
Šetrné k životnímu prostředí
• Bez PVC / BFR – šetrné k životnímu prostředí
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Digitální televizní anténa

Pro domácí použití Se zesilovačem 36 dB HDTV/UHF/VHF/VKV

Specifikace
Tuner/příjem/vysílání
•
•
•
•

Anténní výstup: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
Pásma tuneru: UHF, VHF, VKV
Délka anténního kabelu: 180 cm
Zisk (anténa + zesilovač): 36 dB

Spotřeba

• Adaptér napájení: Včetně
• Indikátor napájení LED: Zelené

Příslušenství

• Uživatelský manuál: Včetně

Rozměry balení

• Rozměry balení (Š x V x H): 11 x 33 x 9 cm

Přednosti
•
•
•
•
•
•

Čistá hmotnost: 0,39 kg
Hrubá hmotnost: 0,55 kg
Hmotnost obalu: 0,16 kg
EAN: 87 12581 56418 6
Počet zahrnutých výrobků: 1
Typ balení: Krabice

Vnější obal

•
•
•
•
•
•

Vnější obal (D x Š x V): 23,8 x 19,4 x 32 cm
Čistá hmotnost: 1,56 kg
Hrubá hmotnost: 2,5 kg
Hmotnost obalu: 0,94 kg
EAN: 87 12581 56479 7
Počet spotřebitelských balení: 4

•

Zesílení až do 36 dB zesiluje slabé signály a tím
rozšiřuje rozsah příjmu a umožňuje přijímat více
signálů na delší vzdálenost.

Jedinečné ploché provedení

Tato anténa snadno splyne s vybavením domova.

Nastavitelný zisk

Umožňuje snadno zlepšit rozsah příjmu

Filtr redukce šumu

Filtr redukce šumu chrání před ztrátou signálu

Bez PVC / BFR

Tento výrobek neobsahuje materiály PVC ani BFR a
je šetrný k životnímu prostředí.
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