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Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: UHF
• Lungimea cablului antenei: 150 cm
• Gain (antenă + amplificator): 18 dB

Alimentare
• LED indicator funcţionare: Verde
• Set Top Box: 5,5 V de la Set Top Box
• Adaptor de alimentare: Inclus

Dimensiuni
• Greutate produs: .22 kg
• Greutate brută: .440 kg
• Greutate proprie: .072 kg
• Greutate netă: .368 kg
• Dimensiuni produs (L x Î): 67 x 375 mm
• Grosime produs: 90 mm

Informaţii ambalaj
• Cantitate: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02439 1
• Greutate brută: .440 kg
• Greutate proprie: .075 kg
• Greutate netă: .368 kg
• Lungime: 419 mm
• Lăţime: 83 mm
• Înălţime: 80 mm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96305 3
• Cantitate: 6
• Greutate brută: 3,140 kg
• Greutate proprie: 0,5 kg
• Greutate netă: 2.64 kg
• Lungime: 538 mm
• Lăţime: 98 mm
• Înălţime: 445 mm
•

Antenă TV
UHF Interior 18 dB cu amplificare

Specificaţii

Data apariţiei 2007-08-04

Versiune: 3.0

12 NC: 9082 100 07052
EAN: 00 26616 02439 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
SDV2

Caracte

Amplifica
Amplificare
intervalul d
recepta ma

Bobină m
Bobina mon
designului c
extinsă.

Un singur
Dipolul unic
singur elem
semnale de
semnalele p
important s

Bază cu g
Baza cu gre
să beneficia

Design de
Design simp
televizoare 

Amplifica
Împreună c
redus asigu
calitatea se
230/05

ristici pr

re la 18 d
a la 18 dB 
e recepţie ș
i multe sem

ontată la
tată la baz
u un singur

 dipol cu
, cu înclina
ent care re
 emisie, oriz
ot fi polariz
ă le puteţi 

reutate
utate stabil
ţi de mai m

osebit pe
lu, deosebi
de azi.

re pentru
u cea regla
ră un interv
mnalului.
B
crește semnalele slabe, lărgind 
i oferindu-vă posibilitatea de a 
nale pe o distanţă mai mare.

 bază
ă îmbunătăţește eficienţa 
 dipol pentru o rază de recepţie 

 înclinare
re este un design simplu, cu un 
cepţionează ambele tipuri de 
ontale și verticale. Deoarece 
ate fie orizontal, fie vertical, este 

regla pe ambele.

izează poziţia antenei, astfel încât 
ulte poziţii.

ntru televizoare
t de elegant pentru noile 

 zgomot redus
bilă, amplificarea pentru zgomot 
al mare de recepţie și sporește 
incipale 
produs


