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Pokojowa Pasywny

SDV2110
Odbieraj lokalną telewizję 

cyfrową
Antena pasywna została zaprojektowana do współpracy z dekoderem. Pojedynczy dipol 
z cewką na dole zapewnia zwiększony zasięg i wydajność, umożliwiając odbiór sygnału 
telewizji cyfrowej. Łatwa instalacja.

Większe możliwości programowania
• Cewka na spodzie zwiększa zakres odbioru
• Pojedynczy dipol z regulacją nachylenia dla lepszego odbioru

Łatwe ustawianie
• Obciążona podstawa zapewnia doskonałą stabilność

Smukła, współczesna stylistyka
• Smukła stylistyka stanowi uzupełnienie nowoczesnego telewizora
 



 Cewka na spodzie
Cewka na spodzie zwiększa skuteczność konstrukcji 
z jednym dipolem, zapewniając lepszy zakres 
odbioru.

Pojedynczy dipol z regulacją nachylenia
Pojedynczy dipol z regulacją nachylenia 
charakteryzuje się prostą, jednoelementową 
konstrukcją, która pozwala odbierać sygnały w 
pionie i w poziomie. Możliwość dostosowania jest 
ważna ze względu na pionową lub poziomą 
polaryzację sygnałów.

Obciążona podstawa
Obciążona podstawa zapewnia doskonałą stabilność 
anteny, dając swobodę wyboru ustawienia.

Stanowi uzupełnienie telewizora
Prosta, elegancka stylistyka stanowi uzupełnienie 
nowoczesnego telewizora.
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Tuner/Odbiór/Transmisja
• Wyjście antenowe: 75 omów, koncentryczne 

(IEC75)
• Typ anteny: Dipol
• Pasma tunera: UHF
• Długość przewodu antenowego: 1,5 m cm
• Wzmocnienie (antena + wzmacniacz): 0 dB

Wymiary
• Waga produktu: 0,2 kg
• Waga brutto: 0,210 kg
• Ciężar opakowania: 0,075 kg
• Waga netto: 0,135 kg
• Wymiary produktu (szer. x wys.): 67 x 375 mm
• Grubość produktu: 90 mm

Dane opakowania
• Ilość: 1

• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02429 2
• Waga brutto: 0,210 kg
• Ciężar opakowania: 0,075 kg
• Waga netto: 0,135 kg
• Długość: 419 mm
• Szerokość: 83 mm
• Wysokość: 80 mm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96042 7
• Ilość: 6
• Waga brutto: 2,7 kg
• Ciężar opakowania: 0,5 kg
• Waga netto: 2,2 kg
• Długość: 538 mm
• Szerokość: 98 mm
• Wysokość: 445 mm
•
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