
ήψη αναλογικής και ψηφιακής 
Λ
τηλεόρασης
µε αυτή την κεραία ενισχυµένη στα 42 dB

Αυτή η µοναδική κεραία διαθέτει µοτέρ για εύκολη προσαρµογή της θέσης των 

διπόλων και του στοιχείου UHF από µακριά, άνω των 100 µοιρών, για βέλτιστη λήψη. 

Λειτουργεί µε οποιοδήποτε τηλεχειριστήριο.

Απολαύστε περισσότερες επιλογές προγραµµατισµού
• Ενίσχυση 42 dB
• ∆ιακόπτης εξωτερικής κεραίας

Βελτιώστε την ποιότητα της εικόνας
• Η ενίσχυση χαµηλού θορύβου διατηρεί την ποιότητα του σήµατος
• Περιστροφικό χειριστήριο απολαβής για προσαρµογή της ενίσχυσης

Εύκολο στην τοποθέτηση
• Σταθµισµένη βάση για εξαιρετική ισορροπία
• Προαιρετική πηγή τροφοδοσίας DC 12V

Κοµψό, σύγχρονο στυλ
• Οι κοµψές γραµµές σχεδίασης κολακεύουν τις σύγχρονες τηλεοράσεις
• Συµπαγής σχεδίαση για προσαρµογή σε κάθε χώρο
Philips
Κεραία TV

UHF/VHF/
FM
Για εσωτερικούς χώρους µε 
ενίσχυση 42 dB
SBCTT950
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ι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
ροειδοποίηση.
α εµπορικά σήµατα ανήκουν στην Koninklijke Philips 
lectronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
ww.philips.com
Τεχνικές προδιαγραφές
• Πρότυπα ασφαλείας: Σύµφωνα µε το πρότυπο 

EN 60065
• Πρότυπα EMC: Σύµφωνα µε το πρότυπο EN 89/

336/EEC

∆έκτης/λήψη/µετάδοση
• Έξοδος κεραίας: Οµοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Τύπος κεραίας: Τηλεσκοπική, Σπειροειδής 

βρόχος
• Απολαβή (κεραία + ενισχυτής): 36 dB
• Ζώνες δέκτη: UHF, VHF

Τάση
• Τύπος µπαταριών: AAA, LR03
• Τροφοδοσία ρεύµατος: Μπαταρίες 12V DC ή 

2x 1,5V
• ∆ιακόπ ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
• Κατανάλωση ρεύµατος: 5mA W

Αξεσουάρ
• Εγχειρίδιο χρήσεως: ναι
•
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νίσχυση 42 dB
 ενίσχυση 42 dB αυξάνει την απόδοση των ασθενών 
ηµάτων, επεκτείνοντας το εύρος λήψης και 
πιτρέποντάς σας να λάβετε περισσότερα σήµατα από 
εγαλύτερη απόσταση.

ιακόπτης εξωτερικής κεραίας
 διακόπτης εσωτερικής/εξωτερικής κεραίας σάς 
πιτρέπει να εναλλάσσεστε εύκολα µεταξύ της 
ξωτερικής κεραίας και της καλωδιακής τηλεόρασης, 
ια περισσότερες επιλογές προγραµµατισµού.

νίσχυση χαµηλού θορύβου
αζί µε τη ρυθµιζόµενη ενίσχυση, η ενίσχυση χαµηλού 

ορύβου διασφαλίζει µεγάλη εµβέλεια λήψης και 
ελτιώνει την ποιότητα του σήµατος.

εριστροφικό χειριστήριο απολαβής
ο περιστροφικό χειριστήριο ελέγχου απολαβής σάς 
πιτρέπει να ρυθµίσετε εύκολα την ενίσχυση της 
εραίας για βέλτιστη λήψη.

ταθµισµένη βάση
 σταθµισµένη βάση σταθεροποιεί τη θέση της κεραίας 
στε να µπορείτε να την τοποθετήσετε σε 
ερισσότερες θέσεις.

ροαιρετική πηγή τροφοδοσίας DC 12V
 προαιρετική πηγή τροφοδοσίας DC 12V σάς 
πιτρέπει να συνδέσετε την κεραία στον αναπτήρα του 
χήµατός σας.

ολακευτικές γραµµές σχεδίασης
ι απλές, κοµψές γραµµές σχεδίασης κολακεύουν τις 
ύγχρονες τηλεοράσεις.

υµπαγής σχεδίαση
 συµπαγής σχεδίαση επιτρέπει την τοποθέτηση της 
εραίας σχεδόν σε κάθε χώρο.
SBCTT950/00

Τεχνικές προδιαγραφές Κύρια σηµεία προϊόντος

Κεραία TV
UHF/VHF/FM Για εσωτερικούς χώρους µε ενίσχυση 42 dB


