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u kan modtage analogt og digitalt TV
D
med denne 38 dB-forstærkede antenne

Denne 38 dB-forstærkede antenne med 9,4 cm dipol giver fortræffelig analog og digital 

modtagelse. Få glæde af en overlegen UHF-ydeevne takket være UHF-

miniparabolmodtageren med reflektor.

Nyd godt af flere programmeringsmuligheder
• 38 dB forstærkning

Få en bedre billedkvalitet
• Forstærkning af lave lyde bibeholder signalkvaliteten

Nem at placere
• Den robuste base sikrer enestående fysisk stabilitet
• Strømforsyning 12 V jævn (ekstraudstyr)

Flot, moderne design
• Rene designlinjer forskønner nutidens nye TV
Philips
TV-antenne

UHF/VHF/
FM
Indendørs 38 dB-forstærket
SBCTT350
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ww.philips.com
Tekniske specifikationer
• Sikkerhedsstandarder: Jf. EN 60065
• EMC-standarder: Jf. EN 89/336/EEC

Tuner/Modtagelse/Transmission
• Antenneudgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
• Antennekabellængde: 165 cm
• Antennetype: Teleskop, Spiral
• Forstærkning (antenne + forstærker): 38 dB
• Signalkabellængde: 140 cm
• Tunerbånd: UHF, VHF, FM

Strømforsyning
• Lysnet: 220-240V/12 V biladapter
• Afbryder
• Strømforbrug: 3 VA W

Tilbehør
• Brugervejledning: 13 sprog

Mål
• Vægt: 0.729 kg
•
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8 dB forstærkning
n forstærkning på 38 dB forstærker svage signaler og 
dvider modtagelsesrækkevidden, så du kan modtage 
lere signaler over længere afstande.

orstærkning af lave lyde
ammen med den justerbare forstærkning sikrer 
orstærkning af lave lyde dig en fremragende 
ækkevidde og forbedrer kvaliteten af dit signal.

obust base
en robuste base stabiliserer antennens placering og 
iver mulighed for flere placeringsvalg.

trømforsyning 12 V jævn (ekstraudstyr)
trømforsyning 12 V jævnstrøm (ekstraudstyr) gør dig i 
tand til at slutte en antenne til bilens cigarettænder.

esignlinjer forskønner TV
nkle, elegante designlinjer forskønner nutidens nye TV.
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