
 

Philips
TV антена

UHF/VHF/FM
На закрито 36 dB с усилване

SBCTT250
Приемане на аналогова и цифрова телевизия
с тази антена с усилване 36 dB
Тази компактна антена с 36 dB усилване работи на батерии с цел лесно поставяне. 
Идеална за използване в къмпинг или каравана. Разглобяем дипол 5,1 см за 
приемане на VHF/FM.

Възползвайте се от възможностите за повече програми
• Регулируемо усилване 36 dB

Подобрете качеството на картината
• Усилването с нисък шум поддържа качеството на сигнала

Лесен за поставяне
• Работи на батерии с цел лесно поставяне и преместване
• Захранващ източник DC 12V - по желание

Съвременен моден външен вид
• Модна дизайнерска гама, която допълва днешните нови телевизори
• Компактният дизайн подхожда за навсякъде
 



 Усилване 36 dB
Усилването от 36 dB подобрява слабите сигнали 
и така разширява обхвата на приемане и ви дава 
възможността да приемате повече сигнали на по-
голямо разстояние.

Усилване с нисък шум
Наред с регулируемото усилване, усилването с 
нисък шум ви гарантира голям обхват на 
приемане и подобрява качеството на сигнала.

Работи на батерии
Удобна работа с две батерии тип AA за 
оптимална портативност и поставяне.

Захранващ източник DC 12V - по 
желание
Допълнителният захранващ източник DC 12V ви 
позволява да включите антената в гнездото за 
запалка на автомобила.

Дизайнерска гама, допълваща 
телевизора
Опростеният и елегантен дизайн допълва 
днешните нови телевизори.

Компактен дизайн
Компактният дизайн ви позволява да поставяте 
антената практически навсякъде.
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Технически спецификации
• Стандарти на безопасност: В съответствие с EN 

60065
• EMC стандарти: В съответствие с EN 89/336/

EEC

Тунер/приемане/предаване
• Изход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Тип на антената: Телескопична, Спирален кръг
• Обхвати на тунера: UHF, VHF
• Усилване (антена + усилвател): 36 dB

Мощност
• Тип батерия: AAA, LR03
• Мрежово захранване: 12 V DC или 2 бр. 1,5 V 
батерии

• Ключ за вкл/изкл
• Мощност на потребление: 5 mA W

Аксесоари
• Ръководство за потребителя: да
•
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