
eceba TV digital
R
com esta

Esta antena c

dipolo único

desempenho

Desfr
• Amp
• A bo
• Dipo

Melho
• A am

Fácil d
• Base

Desig
• Des
 antena de 18 dB amplificados

om 18 dB amplificados foi concebida para funcionar com a sua set-top box. O 

 com bobina na parte inferior proporciona uma gama alargada e um melhor 

, para que possa receber o sinal que necessita para ver televisão digital.

ute de mais opções de programação
lificação de 18 dB para recepção alargada
bina na parte inferior aumenta a gama de recepção
lo único com inclinação para recepção melhorada

re a qualidade das suas imagens
plificação de ruído baixo mantém a qualidade do sinal

e posicionar
 equilibrada para uma estabilidade física excelente

n esguio e contemporâneo
ign esguio que complementa o design dos televisores actuais
 

Philips
Antena TV

UHF
Interior 18 dB amplificados

SDV2230



 

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do rádio: UHF
• Comprimento do cabo da antena: 150 cm
• Ganho (antena + amplificador): 18 dB

Energia
• Indicador LED de energia: Verde
• Set Top Box: 5,5V da Set Top Box
• Adaptador de corrente: Incluído

Dimensões
• Peso do produto: .22 kg
• Peso bruto: .440 kg
• Tara: .072 kg
• Peso líquido: .368 kg
• Dimensões do produto (L x A): 67 x 375 mm
• Espessura do produto: 90 mm

Dados da embalagem
• Quantidade: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02439 1
• Peso bruto: .440 kg
• Tara: .075 kg
• Peso líquido: .368 kg
• Comprimento: 419 mm
• Largura: 83 mm
• Altura: 80 mm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96305 3
• Quantidade: 6
• Peso bruto: 3,140 kg
• Tara: 0,5 kg
• Peso líquido: 2.64 kg
• Comprimento: 538 mm
• Largura: 98 mm
• Altura: 445 mm
•

Antena TV
UHF Interior 18 dB amplificados
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