
 

Philips
Antenă TV

UHF/VHF/FM
Interior 36 dB cu amplificare

SBCTT250
Recepţionare TV analogică şi digitală

cu această antenă de 36 dB cu amplificare
Această antenă compactă de 36 dB cu amplificare funcţionează cu baterii pentru a facilita 
amplasarea. Este ideală pentru camping sau caravane. Dispune de un dipol de 5,1 cm, 
detaşabil, pentru recepţie VHF/FM.

Mai multe opţiuni de programare
• Amplificare reglabilă la 36 dB

Îmbunătăţiţi calitatea imaginii
• Amplificarea pentru zgomot redus întreţine calitatea semnalului

Ușor de amplasat
• Funcţionare cu baterii pentru a facilita poziţionarea și portabilitatea
• Sursă de alimentare CC opţională, 12 V

Design contemporan, elegant
• Design deosebit de elegant pentru noile televizoare de azi
• Design compact, adaptabil aproape oriunde
 



 Amplificare la 36 dB
Amplificarea la 36 dB crește semnalele slabe, lărgind 
intervalul de recepţie și oferindu-vă posibilitatea de a 
recepta mai multe semnale pe o distanţă mai mare.

Amplificare pentru zgomot redus
Împreună cu cea reglabilă, amplificarea pentru 
zgomot redus asigură un interval mare de recepţie și 
sporește calitatea semnalului.

Funcţionare cu baterii
Funcţionarea cu baterii este convenabilă pentru două 
baterii AA, pentru o portabilitate și poziţionare 
optime.

Sursă de alimentare CC opţională, 12 V
Sursa de alimentare CC opţională, de 12 V vă 
permite să conectaţi antena la bricheta vehiculului.

Design deosebit pentru televizoare
Design simplu, deosebit de elegant pentru noile 
televizoare de azi.

Design compact
Designul compact vă permite să amplasaţi antena 
aproape oriunde.
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Specificaţii tehnice
• Standarde de siguranţă: Conform EN 60065
• Standarde EMC: Conform EN 89/336/EEC

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Ieșire antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Tip antenă: Telescopic, Buclă în spirală
• Mărci de tunere: UHF, VHF
• Gain (antenă + amplificator): 36 dB

Alimentare
• Tip baterie: AAA, LR03
• Sursă de alimentare principală: 12V CC sau 2 

baterii de 1,5 V
• Comutare Pornit/Oprit
• Consum: 5mA W

Accesorii
• Manual de utilizare
•
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