
řijímejte digitální televizi
P
díky této

Tato 18dB z

s vinutím ve

potřebný pr

Užijte
• Zesí
• Vinu
• Jedn

Zlepše
• Zesí

Snadn
• Zatí

Tenký
• Řady
 18dB zesílené anténě

esílená anténa je určena pro spolupráci se set-top boxem.  Jednoduchý dipól 

 spodní části poskytuje větší rozsah a výkon, proto můžete přijímat signál 

o sledování digitální televize.

 si více možností programování
lení 18 dB pro rozšířený příjem
tí ve spodní části rozšiřuje rozsah příjmu
oduchý dipól se sklonem pro zlepšený příjem

te kvalitu obrazu
lení s malým šumem zachovává kvalitu signálu

é umístění
žená základna pro vynikající fyzickou stabilitu

, moderní design
 s tenkým designem, které dělají čest dnešním novým televizorům
 

Philips
Televizní anténa

UHF
Pro domácí použití 18 dB zesílený

SDV2230



 

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: UHF
• Délka anténního kabelu: 150 cm
• Zisk (anténa + zesilovač): 18 dB

Napájení
• Indikátor napájení LED: Zelená
• Set-top box: 5,5 V ze set-top boxu
• Adaptér napájení: Včetně

Rozměry
• Hmotnost výrobku: 0 22 kg
• Hrubá hmotnost: 0 440 kg
• Hmotnost obalu: 0 072 kg
• Čistá hmotnost: 0 368 kg
• Rozměry výrobku (Š x V): 67 x 375 mm
• Tloušťka produktu: 90 mm

Údaje na obalu
• Množství: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02439 1
• Hrubá hmotnost: 0 440 kg
• Hmotnost obalu: 0 075 kg
• Čistá hmotnost: 0 368 kg
• Délka: 419 mm
• Šířka: 83 mm
• Výška: 80 mm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96305 3
• Množství: 6
• Hrubá hmotnost: 3,140 kg
• Hmotnost obalu: 0,5 kg
• Čistá hmotnost: 2 64 kg
• Délka: 538 mm
• Šířka: 98 mm
• Výška: 445 mm
•

Televizní anténa
UHF Pro domácí použití 18 dB zesílený
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