
 

Philips
TV-antenna

UHF/VHF/FM
Beltéri 40 dB erősítés

SBCTT750
Analóg és digitális TV csatornák vétele

a 40 dB erősítésű antennával
A 40 dB erősítésű antennánál kézzel állíthatja a dipólusok helyzetét és 100 fokos 
szögtartományban az UHF elemet az optimális vétel érdekében.

Élvezze a több programozási lehetőséget!
• 40 dB erősítés
• Külső antenna kapcsoló

Javítsa a képminőséget!
• Az alacsony zajerősítés megőrzi a jel minőségét
• Forgatható erősítésvezérlés az erősítés beállításához

Egyszerű elhelyezés
• Nehezékkel ellátott talp a magasfokú stabilitás érdekében
• Opcionális 12 V DC feszültségforrás

Csillogó, modern kivitel
• Fényes kivitelével kiválóan illeszkedik a modern televíziók stílusához
• Kompakt kialakítása révén jóformán bárhol használható
 



 40 dB erősítés
A 40 dB-es erősítés fokozza a gyenge jelek erősségét, 
kiterjesztve a vételtartományt, ezáltal nagyobb 
vételkörzetben, több jel vételét teszi lehetővé.

Külső antenna kapcsoló
A belső/külső antenna kapcsoló segítségével 
könnyen válthat a külső antenna és a vezetékes 
rendszer között, így több programozási lehetőség 
között választhat.

Alacsony zajerősítés
Az állítható erősítéssel együtt az alacsony zajerősítés 
nagy vételtartományt és jó jelminőséget biztosít.

Forgatható erősítésvezérlés
A forgatható erősítésvezérlés segítségével 
könnyedén beállíthatja az antenna erősítését az 
optimális vétel érdekében.

Nehezékkel ellátott talpazat
A nehezékkel ellátott talpazat nagyobb stabilitást, és 
ezáltal több különböző elhelyezési lehetőséget 
biztosít.

Opcionális 12 V DC feszültségforrás
Az opcionális 12 V egyenfeszültségű áramforrás 
lehetővé teszi az antenna gépkocsiadapterhez 
történő csatlakoztatását.

Kialakítása nagyszerűen illik a TV-khez
Az egyszerű, elegáns vonalvezetésű kialakítás 
nagyszerűen harmonizál a legmodernebb televíziók 
formavilágával.

Kompakt kialakítás
A kompakt kialakításnak köszönhetően szinte bárhol 
elhelyezheti az antennát.
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Műszaki adatok
• Biztonsági szabványok: EN 60065 szerint
• EMC szabványok: EN 89/336/EGK szerint

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennakimenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Antennatípus: Teleszkópos, Spirál hurok
• Hangolási sávok: UHF, VHF
• Nyereség (antenna + erősítő): 40 dB

Tápkapcsoló
• Be/kikapcsoló
• Tápellátás: 12 V egyenáram (DC)
• Áramfogyasztás: 5 mA W

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv
•
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