
 

Philips
TV-antenna

UHF/VHF/FM
Beltéri 36 dB erősítésű

SBCTT250
Analóg és digitális TV csatornák vétele

ezzel a 36 dB erősítésű antennával
Ez a kompakt, 36 dB erősítésű antenna akkumulátorral üzemeltethető, így bárhol 
használható. Ideális kempingezésnél és lakókocsiban történő használatra. Levehető 5,1 
cm-es dipólussal rendelkezik a VHF/FM -vételhez.

Élvezze a több programozási lehetőséget!
• 36 dB-es, állítható erősítés

Javítsa a képminőséget!
• Az alacsony zajerősítés megőrzi a jel minőségét

Egyszerű elhelyezés
• Akkumulátoros működtetés az egyszerű elhelyezhetőségért és hordozhatóságért
• Opcionális 12 V DC feszültségforrás

Csillogó, modern kivitel
• Fényes kivitelével kiválóan illeszkedik a modern televíziók stílusához
• Kompakt kialakítása révén jóformán bárhol használható
 



 36 dB-es erősítés
A 36 dB-es erősítés fokozza a gyenge jelek erősségét, 
kiterjesztve a vételtartományt, ezáltal nagyobb 
vételkörzetben, több jel vételét teszi lehetővé.

Alacsony zajerősítés
Az állítható erősítéssel együtt az alacsony zajerősítés 
nagy vételtartományt és jó jelminőséget biztosít.

Akkumulátoros üzemeltetés
Két AA méretű akkumulátorral megfelelően 
működik, így könnyen szállítható, és szinte bárhol 
elhelyezhető.

Opcionális 12 V DC feszültségforrás
Az opcionális 12 V egyenfeszültségű áramforrás 
lehetővé teszi az antenna gépkocsiadapterhez 
történő csatlakoztatását.

Kialakítása nagyszerűen illik a TV-khez
Az egyszerű, elegáns vonalvezetésű kialakítás 
nagyszerűen harmonizál a legmodernebb televíziók 
formavilágával.

Kompakt kialakítás
A kompakt kialakításnak köszönhetően szinte bárhol 
elhelyezheti az antennát.
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Műszaki adatok
• Biztonsági szabványok: EN 60065 szerint
• EMC szabványok: EN 89/336/EGK szerint

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennakimenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Antennatípus: Teleszkópos, Spirál hurok
• Hangolási sávok: UHF, VHF
• Nyereség (antenna + erősítő): 36 dB

Tápkapcsoló
• Akkumulátor típusa: AAA, LR03
• Tápellátás: 12 V DC vagy 2 x 1,5 V-os elemek
• Be/kikapcsoló
• Áramfogyasztás: 5 mA W

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv
•

Műszaki adatok
TV-antenna
UHF/VHF/FM Beltéri 36 dB erősítésű

http://www.philips.com

