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astaanota sekä analogiset että digitaa
V liset 
kanavat
tällä 40 dB:n vahvistetulla antennilla

Tämän vahvistetun 40 dB:n antennin avulla voit säätää käsin dipolien ja UHF-elementin 

asentoa yli 100 astetta saavuttaaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton.

Enemmän ohjelmointivaihtoehtoja
• 40 dB:n vahvistus
• Ulkoantennin kytkin

Paranna kuvalaatua
• Matalien äänien vahvistus takaa optimaalisen signaalilaadun
• Kierrettävä Gain Control -toiminto vahvituksen säätämiseen

Helppo asettaa paikalleen
• Tasapainotetussa telineessä antenni pysyy vakaasti
• Virtalähde 12V DC (lisävaruste)

Tyylikäs ja moderni muotoilu
• Tyylikäs muotoilu sopii nykyaikaiseen televisioon
• Kompakti laite mahtuu mihin tahansa
Philips
TV-antenni

UHF/VHF/
FM
Sisäkäyttöön 40 dB, vahvistettu
SBCTT750
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Tekniset tiedot
• Turvallisuusstandardit: EN 60065:n mukainen
• EMC-standardit: EN 89/336/ETY:n mukainen

Viritin/vastaanotto/lähetys
• Antennilähtö: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
• Antennin tyyppi: Teleskooppi, Kehä
• Vahvistus (antenni + vahvistin): 36 dB
• Virittimen aaltoalueet: UHF, VHF

Virta
• Pariston malli: AAA, LR03
• Verkkovirta: 12 V:n DC tai 2 x 1,5 V:n paristot
• Virtakytkin
• Virrankulutus: 5 mA W

Tarvikkeet
• Käyttöopas
•
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0 dB:n vahvistus
0 dB:n vahvistus tehostaa heikkoja signaaleja ja 

aajentaa vastaanottoaluetta, joten saat enemmän 
ignaaleja suuremmalta alueelta.

lkoantennin kytkin
isä-/ulkoantennin kytkimen ansiosta voit helposti 
äyttää joko ulkoista antennia tai kaapeliverkkoa ja 
aada lisää ohjelmointivaihtoehtoja.

atalien äänien vahvistus
äädettävä vahvistus ja matalien äänien vahvistus 
akaavat suuren vastaanottoalueen ja parantavat 
ignaalin laatua.

ierrettävä Gain Control -toiminto
ierrettävän Gain Control -toiminnon avulla voit säätää 
elposti antennin vahvistusta saadaksesi parhaan 
ahdollisen vastaanoton.

asapainotettu teline
asapainotettu teline vakauttaa antennin, joten voit 
ijoittaa sen haluamallasi tavalla.

irtalähde 12V DC (lisävaruste)
isävarusteena saatava 12 voltin DC-virtalähteen 
nsiosta voit liittää antennin ajoneuvon 
avukkeensytyttimeen.

uippumuotoilu imartelee televisiota
ksinkertainen ja tyylikäs muotoilu imartelee 
ykytelevisioita.

ompakti muotoilu
ompaktin muotoilu ansiosta voit sijoittaa antennin 

ähes mihin tahansa.
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Tekniset tiedot Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

TV-antenni
UHF/VHF/FM Sisäkäyttöön 40 dB, vahvistettu


