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eceba televisão analógica e digital
R
com esta antena de 40 dB amplificados

Esta antena de 40 dB amplificados permite-lhe ajustar manualmente a posição dos 

dipolos e do elemento UHF em mais de 100 graus para uma recepção óptima.

Desfrute de mais opções de programação
• Amplificação de 40 dB
• Interruptor externo da antena

Melhore a qualidade das suas imagens
• A amplificação de ruído baixo mantém a qualidade do sinal
• Controlo de ganho rotativo para ajustar a amplificação

Fácil de posicionar
• Base equilibrada para uma estabilidade física excelente
• Fonte de alimentação opcional CC 12 V

Design esguio e contemporâneo
• Design esguio que complementa o design dos televisores actuais
• O design compacto encaixa praticamente em todo o lado
Philips
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Especificações Técnicas
• Normas de segurança: Cumprimento da norma 

EN 60065
• Normas EMC: Cumprimento da norma EN 89/

336/EEC

Sintonizador/Recepção/
Transmissão
• Saída de antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
• Tipo de antena: Telescópica, Loop de espiral

• Ganho (antena + amplificador): 36 dB
• Bandas do rádio: UHF, VHF

Energia
• Tipo de bateria: AAA, LR03
• Corrente eléctrica: 12 V CC ou 2 pilhas de 1,5 V
• Interruptor ligar/desligar
• Consumo de energia: 5 mA W

Acessórios
• Manual do Utilizador
•
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mplificação de 40 dB
 amplificação de 40 dB aumenta os sinais fracos, 
xpandindo a sua gama de recepção e permitindo-lhe 
eceber mais sinais a uma distância maior.

nterruptor externo da antena
 interruptor interno/externo da antena permite-lhe 
lternar facilmente entre a sua antena externa e o 
istema de cabo para mais opções de programação.

mplificação de ruído baixo
untamente com a amplificação ajustável, a 
mplificação de ruído baixo garante-lhe uma maior 
ama de recepção e melhora a qualidade do seu sinal.

ontrolo de ganho rotativo
 controlo de ganho rotativo permite-lhe ajustar 

acilmente a amplificação da antena para uma óptima 
ecepção.

ase equilibrada
 base equilibrada estabiliza a posição da antena para 
ue possa desfrutar de mais possibilidades de 
osicionamento.

onte de alimentação opcional CC 12 V
 fonte de alimentação opcional CC 12 V permite ligar 
 antena ao isqueiro do seu carro.

esign que complementa os televisores
inhas de design simples e elegantes que 
omplementam o design dos televisores actuais.

esign compacto
 design compacto permite-lhe posicionar a antena 
raticamente em todo o lado.
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