Philips
TV антена

UHF
На закрито 18 dB с усилване

SDV2230

Приемане на цифрова телевизия
с тази антена с усилване 18 dB
Тази антена с усилване 18 dB е предназначена за работа с цифровата ви приставка
(Set Top Box). Единичният дипол с намотка в основата осигурява подобрен обхват
и качество, така че можете да приемате нужния за цифрова телевизия сигнал.
Възползвайте се от възможностите за повече програми
• Усилване 18 dB за увеличен обхват на приемане
• Намотката в основата увеличава обхвата на приемане
• Единичен дипол с наклон за подобрено приемане
Подобрете качеството на картината
• Усилването с нисък шум поддържа качеството на сигнала
Лесен за поставяне
• Утежнена основа за отлична механична устойчивост
Съвременен моден външен вид
• Модна дизайнерска гама, която допълва днешните нови телевизори

SDV2230/05

TV антена

UHF На закрито 18 dB с усилване

Спецификации

Акценти на продукта

Тунер/приемане/предаване

• Обхвати на тунера: UHF
• Дължина на кабела за антената: 150 см
• Усилване (антена + усилвател): 18 dB

Мощност

• Светодиоден индикатор на захранването:
Зелен
• Декодер (Set Top Box): 5,5V от Set Top Box
• Адаптер за електрозахранване: Приложено

Размери
•
•
•
•
•
•

Тегло на изделието: 0 22 кг
Бруто тегло: 0,440 кг
Тегло с опаковката: 0,072 кг
Нето тегло: 0,368 кг
Габарити на продукта (Ш x В): 67 x 375 мм
Дебелина на изделието: 90 мм

Данни за опаковката
•
•
•
•
•
•
•
•

Количество: 1
EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02439 1
Бруто тегло: 0,440 кг
Тегло с опаковката: 0,075 кг
Нето тегло: 0,368 кг
Дължина: 419 мм
Ширина: 83 мм
Височина: 80 мм

Външен кашон
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96305 3
Количество: 6
Бруто тегло: 3,140 кг
Тегло с опаковката: 0,5 кг
Нето тегло: 2 64 кг
Дължина: 538 мм
Ширина: 98 мм
Височина: 445 мм

•

Усилване 18 dB
Усилването от 18 dB подобрява слабите сигнали и
така разширява обхвата на приемане и ви дава
възможността да приемате повече сигнали на поголямо разстояние.
Намотка в основата
Намотката в основата подобрява
ефективността на единичния дипол с оглед на
увеличавана на обхвата на приемане.
Единичен дипол с наклон
Единичният дипол с наклон е проста конструкция с
един елемент, която приема едновременно
хоризонтални и вертикални сигнали. Тъй като
сигналите са с хоризонтална или вертикална
поляризация, възможността за настройване и за
двата вида е от значение.
Утежнена основа
Утежнената основа стабилизира положението на
антената така, че разполагате с повече
възможности за нейното местоположение.
Дизайнерска гама, допълваща телевизора
Опростеният и елегантен дизайн допълва
днешните нови телевизори.
Усилване с нисък шум
Наред с регулируемото усилване, усилването с
нисък шум ви гарантира голям обхват на приемане
и подобрява качеството на сигнала.
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