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Digitális TV-adók vétele
ezzel a 18 dB erősítésű antennával
A 18 dB erősítésű antenna a beltéri egységhez lett kialakítva. Az egyszerű dipólus, valamint
az alul behelyezett tekercs nagyobb vételi tartományt és még kiválóbb teljesítményt
biztosítanak, így az antenna lehetővé teszi a kívánt digitális TV csatornák vételét.
Élvezze a több programozási lehetőséget!
• 18 dB erősítés a nagyobb vételkörzetért és vételi tartományért
• Az alul behelyezett tekercs kiterjeszti a vételi tartományt
• Egyetlen, dönthető dipólus a jobb vételért
Javítsa a képminőséget!
• Az alacsony zajerősítés megőrzi a jel minőségét
Egyszerű elhelyezés
• Nehezékkel ellátott talp a magasfokú stabilitás érdekében
Csillogó, modern kivitel
• Fényes kivitelével kiválóan illeszkedik a modern televíziók stílusához
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TV antenna

UHF Beltéri 18 dB erősítésű

Műszaki adatok

Termékkijelölések

Tuner/Vétel/Adás

• Hangolási sávok: UHF
• Antennakábel hossza: 150 cm
• Nyereség (antenna + erősítő): 18 dB

Csomagolásadatok

Áram

• LED állapot-kijelzője: Zöld
• Beltéri egység: 5,5 V a beltéri egységtől
• Hálózati adapter: Mellékelve
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Méretek

Külső kartondoboz
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Termék súlya: ,22 kg
Bruttó tömeg: 0,440 kg
Önsúly: 0,072 kg
Nettó tömeg: 0,368 kg
Termék méretei (Sz x Ma): 67 x 375 mm
Termék vastagsága: 90 mm
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Mennyiség: 1
EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02439 1
Bruttó tömeg: 0,440 kg
Önsúly: 0,075 kg
Nettó súly: 0,368 kg
Hosszúság: 419 mm
Szélesség: 83 mm
Magasság: 80 mm
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96305 3
Mennyiség: 6
Bruttó tömeg: 3,140 kg
Önsúly: 0,5 kg
Nettó súly: 2 64 kg
Hosszúság: 538 mm
Szélesség: 98 mm
Magasság: 445 mm

•

18 dB erősítés
A 18 dB-es erősítés fokozza a gyenge jelek erősségét,
kiterjesztve a vételtartományt, ezáltal nagyobb
vételkörzetben, több jel vételét teszi lehetővé.
Alul behelyezett tekercs
Az alul töltött tekercs növeli az egy-dipólusos kialakítás
hatékonyságát és nagyobb vételtartományt biztosít.
Egyetlen, dönthető dipólus
Az egyetlen, dönthető dipólus egyszerű, egyelemes
kialakítást jelent, amely mind horizontális, mind vertikális
jelek vételét lehetővé teszi. Mivel a sugárzott jelek
egyaránt lehetnek vertikálisan, illetve horizontálisan
polarizáltak, ezért fontos, hogy az antenna mindkét
típusú jel vételét biztosítsa.
Nehezékkel ellátott talp
A nehezékkel ellátott talpazat nagyobb stabilitást, és
ezáltal több különböző elhelyezési lehetőséget biztosít.
Kialakítása nagyszerűen illik a TV-khez
Az egyszerű, elegáns vonalvezetésű kialakítás
nagyszerűen harmonizál a legmodernebb televíziók
formavilágával.
Alacsony zajerősítés
Az állítható erősítéssel együtt az alacsony zajerősítés
nagy vételtartományt és jó jelminőséget biztosít.
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