
 

 

Philips
digitális TV-antenna

Beltéri
28 dB erősítés
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV1226
Kiváló digitális kép- és hangminőség

28 dB erősítésű antenna
Ezt a zajcsökkentő szűrővel ellátott erősített antennát a digitális és analóg műsorok még 
tökéletesebb vételéhez tervezték.

A megfelelő jelminőség érdekében
• 28 dB erősítés
• A fejlett 4G/GSM szűrővel megelőzhető a mobilok okozta interferencia

Jelkimaradás elleni védelem
• Zajcsökkentő szűrő a jelkimaradás ellen

Élvezze a több programozási lehetőséget!
• VHF/FM dipólantenna a tökéletes vételhez

Könnyedén belesimul otthoni környezetébe
• Kompakt kialakítás



 28 dB erősítés
A 28 dB-es erősítés fokozza a gyenge jelek erősségét, 
kiterjesztve a vételi tartományt, ezáltal nagyobb 
vételkörzetben, több jel vételét teszi lehetővé.

Fejlett 4G/GSM szűrő
A fejlett 4G/GSM szűrővel megelőzhető a mobilok 
okozta interferencia

Zajcsökkentő szűrő
A zajcsökkentő szűrő védelmet nyújt a jelkimaradás 
ellen

VHF/FM dipól antenna
VHF/FM dipól antennával VHF-sávtartományban 
sugárzott TV-műsorokat és FM-sávtartományban 
sugárzott rádióadásokat vehet. A dipólusok 
kihajtásával és beállításával a jelek optimális vétele 
érhető el.

Kompakt kialakítás
Az antenna kompakt kialakítása könnyedén belesimul 
majd otthoni környezetébe.
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Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennakimenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Antennakábel hossza: 180 cm
• Nyereség (antenna + erősítő): 28 dB
• Hangolási sávok: UHF, VHF, FM, HDTV

Tápellátás
• Tápellátás LED-indikátora: Zöld
• Hálózati adapter: Mellékelve

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: Mellékelve

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Karton
• Tartozékok száma: 1
• Polcra helyezési mód: Fektetve
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

18,5 x 25 x 6,8 cm
• Bruttó tömeg: 0,499 kg
• Nettó tömeg: 0,341 kg
• Táratömeg: 0,158 kg
• EAN: 69 59033 84436 2

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 12
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

45 x 44,5 x 20 cm
• Bruttó tömeg: 6,71 kg
• Nettó tömeg: 4,092 kg
• Táratömeg: 2,618 kg
• GTIN: 1 69 59033 84436 9

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 17 x 12 x 5 cm
• Tömeg: 0,214 kg
•
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digitális TV-antenna
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