
 

 

Philips
Antena de TV digital

Interna
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV1126X
Som e imagem digitais de alta qualidade

Interna
A antena com filtro para redução de ruído foi desenvolvida para proporcionar melhor 
recepção para transmissão analógica e digital.

Protege contra a perda de sinal
• O filtro de redução de ruído protege contra perda de sinal

Combina com a decoração da sua casa
• Design compacto

Para recepção amplificada
• Dipolos VHF/FM para ampliar a recepção



 Filtro de redução de ruído
Filtro de redução de ruído para proteger contra 
perda de sinal

Design compacto
O design compacto desta antena combina facilmente 
com a decoração da sua casa.

Dipolos VHF/FM
Os dipolos VHF/FM, mais conhecidos como "orelhas 
de coelho", permitem receber transmissões de 
programas de TV no espectro VHF e transmissões 
de rádio no espectro FM. Para melhorar os sinais, 
estenda e direcione os dipolos para diferentes 
posições.
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Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Saída aérea: Coaxial de 75 ohm (IEC75)
• Comprimento do cabo da antena: 150 cm
• Faixas do sintonizador: UHF, VHF, FM, HDTV

Acessórios
• Manual do Usuário: Conteúdo

Dimensões da embalagem
• EAN: 48 95185 61380 2
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

18 x 12,4 x 6,5 cm
• Peso bruto: 0,278 kg
• Peso líquido: 0,215 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão

• Peso da embalagem: 0,063 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

Embalagem externa
• Peso bruto: 4,998 kg
• GTIN: 1 48 95185 61380 9
• Embalagem externa (L x L x A): 

51,5 x 29 x 19,5 cm
• Peso líquido: 3,44 kg
• Número de embalagens para o cliente: 16
• Peso da embalagem: 1,558 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

17,4 x 12 x 6 cm
• Peso: 0,212 kg
•

Especificações
Antena de TV digital
Interna HDTV/UHF/VHF/FM
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