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Přijímejte analogový a digitální televizní signál
pomocí antény se zesilovačem 40 dB.
Tato anténa se zesilovačem 40 dB umožňuje ručně nastavit pozici dipólů a prvek UHF v
úhlu přes 100 stupňů a zajistit tak optimální příjem.
Užijte si více možností programování
• Zesílení 40 dB
• Přepínač externí antény
Zlepšete kvalitu obrazu
• Zesílení s malým šumem zachovává kvalitu signálu
• Otočný ovladač pro nastavení zesílení
Snadné umístění
• Zatížená základna pro vynikající fyzickou stabilitu
• Volitelný stejnosm. napájecí zdroj 12 V
Tenký, moderní design
• Řady s tenkým designem, které dělají čest dnešním novým televizorům
• Kompaktní provedení, které se hodí prakticky kamkoli
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Televizní anténa

UHF/VHF/VKV Pro domácí použití zesilovač 40 dB

Specifikace
Technické údaje

Přednosti

• Bezpečnostní normy: V souladu se směrnicí EN
60065
• Normy EMC: V souladu se směrnicí 89/336/EEC

Spotřeba

• Vypínač pro zapnutí/vypnutí: Ano
• Napájení ze sítě: 12 V DC
• Spotřeba elektrické energie: 5 mA W

Zesílení 40 dB

Tuner/příjem/vysílání

Příslušenství

Přepínač externí antény

•
•
•
•

Anténní výstup: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
Typ antény: Teleskopická, Spirálové oko
Pásma tuneru: UHF, VHF
Zisk (anténa + zesilovač): 40 dB

• Uživatelský manuál: ano
•

Zesílení 40 dB zesiluje slabé signály, a tím rozšiřuje
rozsah příjmu a umožňuje přijímat více signálů na
delší vzdálenost.
Přepínač interní a externí antény umožňuje snadno
přepínat mezi externí anténou a kabelovým
systémem a mít tak k dispozici větší množství
programů.

Zesílení s malým šumem

Zesílení s malým šumem společně s nastavitelným
zesílením zajišťuje velký dosah pro příjem a zlepšuje
kvalitu signálu.

Otočný ovladač

Otočný ovladač umožňuje snadno upravit zesílení
antény, aby bylo možné získat optimální příjem.

Zatížená základna

Zatížená základna stabilizuje polohu antény, takže
můžete využít více polohovacích možností.

Volitelný stejnosm. napájecí zdroj 12 V

Volitelný stejnosměrný napájecí zdroj 12 V
umožňuje připojit anténu do zapalovače cigaret ve
vozidle.

Designové řady dělají čest televizorům

Řady s jednoduchým elegantním designem dělají čest
dnešním novým televizorům.

Kompaktní provedení

Kompaktní provedení umožňuje umístit anténu
prakticky kdekoli.

Datum vydání 2009-05-15

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Verze: 5.1.7

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

12 NC: 9082 100 02089
EAN: 87 10895 78018 6

www.philips.com

