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ntvang analoge en digitale TV
O
met deze 36 dB versterkte antenne

Deze compacte 36 dB versterkte antenne werkt op batterijen voor eenvoudig 

plaatsen. Ideaal voor op de camping of in de caravan. Verwijderbare dipool van 5,1 cm 

voor VHF-/FM-ontvangst.

Geniet van meer programmeerkeuzes
• Instelbare 36 dB versterking

Verbeter de beeldkwaliteit
• Versterking van lage geluiden behoudt de signaalkwaliteit

Eenvoudig te plaatsen
• Werkt op batterijen voor een eenvoudige plaatsing en draagbaarheid
• Optionele 12 V stroombron (DC)

Slanke, hedendaagse styling
• Het slanke ontwerp is een aanvulling op hedendaagse nieuwe TV's
• Het compacte ontwerp past vrijwel overal
Philips
TV-antenne

UHF/VHF/
FM
Binnenshuis 36 dB versterkt
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Technische specificaties
• Veiligheidsnormen: Overeenkomstig EN 60065
• EMC-normen: Overeenkomstig EN 89/336/EEC

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne-uitgang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
• Type antenne: Telescopisch, Spiraallus
• Versterking (antenne + versterker): 36 dB
• Tunerbereik.: UHF, VHF

Voeding
• Batterijtype: AAA, LR03
• Netstroom: 12 V DC of 2 x 1,5 V batterijen
• Aan-/uitschakelaar
• Energieverbruik: 5 mA W

Accessoires
• Gebruikershandleiding
•
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6 dB versterking
e 36 dB versterking versterkt zwakke signalen, 
aardoor uw ontvangstbereik toeneemt en u meer 
ignalen over een grotere afstand kunt ontvangen.

ersterking van lage geluiden
n combinatie met de instelbare versterker, bent u met 
e versterking van lage geluiden verzekerd van een 
eweldig ontvangstbereik en wordt de signaalkwaliteit 
erbeterd.

erkt op batterijen
erkt eenvoudig op batterijen (twee AA-batterijen) 

oor optimale draagbaarheid en plaatsing.

ptionele 12 V stroombron (DC)
et de optionele 12 V stroombron (gelijkstroom) kunt 

 de antenne aansluiten op de sigarettenaansteker in 
w auto.

et ontwerp is een aanvulling op TV's
et eenvoudige, elegante ontwerp is een aanvulling op 
edendaagse nieuwe TV's.

ompact ontwerp
ankzij het compacte ontwerp kunt u de antenne 

rijwel overal plaatsen.
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UHF/VHF/FM Binnenshuis 36 dB versterkt


