
 

Philips
TV anténa

UHF/VHF/FM
Interiér Zosilnenie 39 dB

SBCTT650
Prijímajte analógovú a digitálnu TV

s touto 39 dB zosilnenou anténou
Táto 39 dB zosilnená anténa s 9,4 cm dipólom ponúka vynikajúci analógový a digitálny 
príjem. Špirálovitý UHF prvok v tvare slučky pre vysoký výkon a kompaktný dizajn.

Vychutnajte si viac možností programovania
• 39 dB zosilnenie

Zdokonaľte kvalitu vášho obrazu
• Nízkošumové zosilnenie udržuje kvalitu signálu
• Otočné ovládanie zosilnenia na nastavenie zosilnenia

Ľahko sa umiestňuje
• Vyvážená základňa pre vynikajúcu fyzickú stabilitu
• Voliteľný 12 V zdroj jednosm. napájania

Elegantný a moderný dizajn
• Elegantné dizajnové línie sú poctou súčasných nových TV
• Kompaktný dizajn je vhodný prakticky kdekoľvek
 



 39 dB zosilnenie
39 dB zosilnenie zosilní slabé signály, čím sa rozšíri 
váš rozsah príjmu a umožní vám prijímať viac signálov 
na väčšiu vzdialenosť.

Nízkošumové zosilnenie
Spolu s nastaviteľným zosilnením vám nízkošumové 
zosilnenie zaistí vynikajúci rozsah príjmu a zlepší 
kvalitu vášho signálu.

Otočné ovládanie zosilnenia
Otočné ovládanie zosilnenia vám umožní ľahko 
nastaviť zosilnenie antény pre optimálny príjem.

Vyvážená základňa
Vyvážená základňa stabilizuje polohu antény, takže ju 
budete môcť lepšie polohovať.

Voliteľný 12 V zdroj jednosm. napájania
Voliteľný 12 V zdroj jednosmerného napájania vám 
umožní pripojiť anténu do cigaretového zapaľovača v 
aute.

Dizajnové línie sú poctou TV
Jednoduché, elegantné dizajnové línie sú poctou 
súčasných nových TV

Kompaktný dizajn
Kompaktný dizajn vám umožní umiestniť anténu 
prakticky kdekoľvek.
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Technické špecifikácie
• Bezp. normy: Zodpovedá EN 60065
• Normy EMC: Zodpovedá EN 89/336/EEC

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténny výstup: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
• Typ antény: Teleskopická, Špirálová slučka
• Pásma tunera: UHF, VHF
• Zisk (anténa+zosilňovač): 39 dB

Príkon
• Prepínač zapnuté/vypnuté
• Napájanie zo siete: 12 V DC
• Spotreba energie: 5 mA W

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: áno
•

Technické údaje
TV anténa
UHF/VHF/FM Interiér Zosilnenie 39 dB
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