
 

 

Philips
Antena de TV digital

Interna
Passivo
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV1225T
Aproveite o melhor do sinal digital

Antena passiva
Esta antena passiva foi projetada para captar transmissões analógicas e digitais. Otimizado 
para transmissões digitais, o elemento de recepção desta antena garante uma excelente 
captação de sinais DTV, superior a uma antena de quadro convencional.

Combina com a decoração da sua casa
• Design plano exclusivo

Instalação fácil
• Design dobrável para uma fácil sintonia fina
• Suporte

Ecologicamente corretas
• Sem PVC / BFR para respeitar o meio ambiente



 Design plano exclusivo
Esta antena combinará facilmente com a decoração 
da sua casa.

Design dobrável
Dobrável para ajustar facilmente a recepção de UHF

Suporte
O suporte aumenta a estabilidade da antena.

Sem PVC / BFR
Este produto não contém PVC e BFR para respeitar 
o meio ambiente.
SDV1225T/55

Destaques
Data de emissão  
2017-03-27

Versão: 1.0.7

12 NC: 8670 000 68071
EAN: 08 71258 15640 94

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com
Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

13 x 17,54 x 3,08 cm
• Peso: 0,37 kg

Acessórios
• Manual do Usuário: Conteúdo

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Comprimento do cabo da antena: 180 cm
• Faixas do sintonizador: UHF, VHF

Dimensões da embalagem
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

16 x 20 x 3,5 cm

• Peso bruto: 0,434 kg
• Peso líquido: 0,37 kg
• Peso da embalagem: 0,064 kg
• EAN: 87 12581 56409 4
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão

Embalagem externa
• GTIN: 1 87 12581 56409 1
• Peso bruto: 1,9 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

17,5 x 15,8 x 19 cm
• Peso líquido: 1,48 kg
• Peso da embalagem: 0,42 kg
• Número de embalagens para o cliente: 4
•

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