
 

Philips
Antena TV

UHF/VHF/FM
Pokojowa 39 dB ze 
wzmocnieniem

SBCTT650
Odbiór TV analogowej i cyfrowej

dzięki antenie ze wzmocnieniem 39 dB
Antena ze wzmocnieniem 39 dB i dipolem o długości 9,4 cm zapewnia doskonały odbiór 
sygnału cyfrowego i analogowego. Spiralna antena ramowa UHF zapewnia wysoką jakość 
i ma niewielkie wymiary.

Większe możliwości programowania
• Wzmocnienie 39 dB

Popraw jakość obrazu
• Wzmocnienie o niskim poziomie zakłóceń zachowuje odpowiednią jakość sygnału
• Obrotowa regulacja wzmocnienia sygnału

Łatwe ustawianie
• Obciążona podstawa zapewnia doskonałą stabilność
• Opcjonalne źródło zasilania 12V DC

Smukła, współczesna stylistyka
• Smukła stylistyka stanowi uzupełnienie nowoczesnego telewizora
• Pasuje wszędzie dzięki małym wymiarom
 



 Wzmocnienie 39 dB
Wzmocnienie 39 dB zwiększa siłę słabych sygnałów, 
poprawiając zakres odbioru i pozwalając odbierać 
więcej sygnałów na większych dystansach.

Wzmocnienie o niskim poziomie 
zakłóceń
Niski poziom zakłóceń i regulacja wzmocnienia 
zapewniają doskonały zakres odbioru i podnoszą 
jakość sygnału.

Obrotowa regulacja wzmocnienia 
sygnału
Obrotowa regulacja wzmocnienia sygnału umożliwia 
łatwe dostosowanie wzmocnienia anteny, aby 
uzyskać optymalny odbiór.

Obciążona podstawa
Obciążona podstawa zapewnia doskonałą stabilność 
anteny, dając swobodę wyboru ustawienia.

Opcjonalne źródło zasilania 12V DC
Opcjonalne źródło zasilania 12V DC umożliwia 
podłączenie anteny do gniazda zapalniczki w 
samochodzie.

Stanowi uzupełnienie telewizora
Prosta, elegancka stylistyka stanowi uzupełnienie 
nowoczesnego telewizora.

Małe wymiary
Małe wymiary pozwalają na niemal dowolne 
umieszczenie anteny.
SBCTT650/00

Zalety
Data wydania 2009-05-15

Wersja: 4.1.6

12 NC: 9082 100 02082
EAN: 87 10895 78015 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Specyfikacja techniczna
• Standardy bezpieczeństwa: Zgodnie z normą 

EN 60065
• Standardy EMC: Zgodnie z normą EN 89/336/EEC

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Wyjście antenowe: 75 omów, koncentryczne 

(IEC75)
• Typ anteny: Teleskopowa, Antena spiralna

• Pasma tunera: UHF, VHF
• Wzmocnienie (antena + wzmacniacz): 39 dB

Zasilanie
• Wyłącznik
• Zasilanie sieciowe: Prąd stały 12 V
• Pobór mocy: 5 mA W

Akcesoria
• Instrukcja obsługi
•
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