Philips
Televizní anténa

UHF
Pro domácí použití 18 dB zesílený

SDV2220

Přijímejte digitální televizi
díky této 18dB zesílené anténě
Tato 18dB zesílená anténa je určena pro spolupráci se set-top boxem. Jednoduchý dipól
s vinutím ve spodní části poskytuje větší rozsah a výkon, proto můžete přijímat signál
potřebný pro sledování digitální televize.
Užijte si více možností programování
• Zesílení 18 dB pro rozšířený příjem
• Vinutí ve spodní části rozšiřuje rozsah příjmu
• Jednoduchý dipól se sklonem pro zlepšený příjem
Zlepšete kvalitu obrazu
• Zesílení s malým šumem zachovává kvalitu signálu
Snadné umístění
• Zatížená základna pro vynikající fyzickou stabilitu
Tenký, moderní design
• Řady s tenkým designem, které dělají čest dnešním novým televizorům
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Televizní anténa

UHF Pro domácí použití 18 dB zesílený

Specifikace

Zvýraznění výrobku

Tuner/příjem/vysílání
•
•
•
•
•

Anténní výstup: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
Typ antény: Dipólová
Pásma tuneru: UHF
Délka anténního kabelu: 1,5 m cm
Zisk (anténa + zesilovač): 18 dB

Rozměry
•
•
•
•
•
•

Hmotnost výrobku: 0,22 kg
Hrubá hmotnost: 0,220 kg
Hmotnost obalu: 0,075 kg
Čistá hmotnost: 0,145 kg
Rozměry výrobku (Š x V): 67 x 375 mm
Tloušťka produktu: 90 mm

Údaje na obalu
• Množství: 1

•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02432 2
Hrubá hmotnost: 0,220 kg
Hmotnost obalu: 0,075 kg
Čistá hmotnost: 0,145 kg
Délka: 419 mm
Šířka: 83 mm
Výška: 80 mm

Vnější obal
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96304 6
Množství: 6
Hrubá hmotnost: 2,7 kg
Hmotnost obalu: 0,5 kg
Čistá hmotnost: 2,2 kg
Délka: 538 mm
Šířka: 98 mm
Výška: 445 mm

•

Zesílení 18 dB
Zesílení 18 dB zesiluje slabé signály, a tím rozšiřuje
rozsah příjmu a umožňuje přijímat více signálů na delší
vzdálenost.
Vinutí ve spodní části
Vinutí ve spodní části zlepšuje efektivitu provedení s
jednoduchým dipólem, a tím rozšiřuje rozsah příjmu.
Jednoduchý dipól se sklonem
Jednoduchý dipól se sklonem je prosté, jednosložkové
provedení, které přijímá horizontální i vertikální vysílací
signály. Protože signály mohou být horizontálně nebo
vertikálně polarizovány, je důležité mít možnost oba
upravit.
Zatížená základna
Zatížená základna stabilizuje polohu antény, takže
můžete využít více polohovacích možností.
Designové řady dělají čest televizorům
Řady s jednoduchým elegantním designem dělají čest
dnešním novým televizorům.
Zesílení s malým šumem
Zesílení s malým šumem společně s nastavitelným
zesílením zajišťuje velký dosah pro příjem a zlepšuje
kvalitu signálu.
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