Philips
TV anteni

UHF
İç mekan Pasif

SDV2110

Yerel dijital TV yayını alın
Bu pasif anten, set üstü kutunuzla çalışacak şekilde tasarlandı. Alttan yüklemeli bobinle tek
dipol, artırılmış kapsama alanı ve performans sağlar, böylece dijital TV izlemek için gereken
sinyali alabilirsiniz. Kurulumu Kolay.
Daha fazla programlama seçeneğinin keyfini çıkarın
• Alttan yüklemeli bobin, sinyal alım alanını genişletir
• Gelişmiş sinyal alımı için eğimli tek dipol
Konumlandırması kolay
• Mükemmel denge için ağırlıklı taban
Şık, çağdaş tasarım
• Günümüzün şık tasarımlı yeni TV'leri

SDV2110/10

TV anteni

UHF İç mekan Pasif

Teknik Özellikler

Ürün özellikleri

Tuner/Alım/İletim
•
•
•
•
•

Anten Çıkışı: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
Anten tipi: Dipol
Tuner bantları: UHF
Anten kablosu uzunluğu: 1,5 m cm
Kazanım (anten + amplifikatör): 0 dB

Boyutlar
•
•
•
•
•
•

Ürün ağırlığı: ,2 kg
Brüt ağırlık: 0,210 kg
Dara ağırlığı: 0,075 kg
Net ağırlık: 0,135 kg
Ürün boyutları (G x Y): 67 x 375 mm
Ürün kalınlığı: 90 mm

Ambalaj Verileri
• Miktar: 1

•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02429 2
Brüt ağırlık: 0,210 kg
Dara ağırlığı: 0,075 kg
Net ağırlık: 0,135 kg
Uzunluk: 419 mm
Genişlik: 83 mm
Yükseklik: 80 mm

Dış Karton
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96042 7
Miktar: 6
Brüt ağırlık: 2,7 kg
Dara ağırlığı: 0,5 kg
Net ağırlık: 2,2 kg
Uzunluk: 538 mm
Genişlik: 98 mm
Yükseklik: 445 mm

•
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Alttan yüklemeli bobin
Alttan yüklemeli bobin, daha geniş bir sinyal alım alanı
için tek dipol tasarımının etkinliğini artırır.
Eğimli tek dipol
Eğimli tek dipol, hem yatay hem de dikey yayın sinyallerini
alan basit, tek elemanlı bir tasarımdır. Sinyaller yatay
veya dikey polarize olsalar bile, önemli olan her iki konum
için de ayar yapabilmektir.
Ağırlıklı taban
Ağırlıklı taban antenin duruşunu dengeler, böylece daha
fazla anten konum seçeneğine sahip olursunuz.
Tasarım harikası TV'ler
Günümüzün sade, zarif tasarımlı yeni TV'leri

