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UHF
Interior
18 dB cu amplificare

SDV2230
Recepţionaţi semnal TV digital

cu această antenă cu amplificare de 18 dB
Această antenă cu amplificare de 18 dB este proiectată pentru a funcţiona cu set-top box-ul 
dvs. Dipolul unic cu bobină montată la bază asigură o rază şi o performanţă mărite, astfel încât 
să puteţi recepţiona semnalul de care aveţi nevoie pentru a viziona posturi TV digitale.

Mai multe opţiuni de programare
• Amplificare la 18 dB pentru o recepţie extinsă
• Bobina montată la bază extinde raza de recepţie
• Un singur dipol cu înclinare pentru o recepţie îmbunătăţită

Îmbunătăţiţi calitatea imaginii
• Amplificarea pentru zgomot redus întreţine calitatea semnalului

Ușor de amplasat
• Bază cu greutate pentru o stabilitate fizică excelentă

Design contemporan, elegant
• Design deosebit de elegant pentru noile televizoare de azi



 Amplificare la 18 dB
Amplificarea la 18 dB crește semnalele slabe, lărgind 
intervalul de recepţie și oferindu-vă posibilitatea de a 
recepta mai multe semnale pe o distanţă mai mare.

Bobină montată la bază
Bobina montată la bază îmbunătăţește eficienţa 
designului cu un singur dipol pentru o rază de 
recepţie extinsă.

Un singur dipol cu înclinare
Dipolul unic, cu înclinare este un design simplu, cu un 
singur element care recepţionează ambele tipuri de 
semnale de emisie, orizontale și verticale. Deoarece 
semnalele pot fi polarizate fie orizontal, fie vertical, 
este important să le puteţi regla pe ambele.

Bază cu greutate
Baza cu greutate stabilizează poziţia antenei, astfel 
încât să beneficiaţi de mai multe poziţii.

Design deosebit pentru televizoare
Design simplu, deosebit de elegant pentru noile 
televizoare de azi.

Amplificare pentru zgomot redus
Împreună cu cea reglabilă, amplificarea pentru 
zgomot redus asigură un interval mare de recepţie și 
sporește calitatea semnalului.
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Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: 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: 0,22 kg
• Greutate brută: .410 kg
• Greutate proprie: .072 kg
• Greutate netă: .338 kg
• Dimensiuni produs (L x Î): 67 x 375 mm
• Grosime produs: 90 mm

Informaţii ambalaj
• Cantitate: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02437 7
• Greutate brută: .410 kg
• Greutate proprie: .075 kg
• Greutate netă: .338 kg
• Lungime: 419 mm
• Lăţime: 83 mm
• Înălţime: 80 mm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96529 3
• Cantitate: 6
• Greutate brută: 2,960 kg
• Greutate proprie: 0,5 kg
• Greutate netă: 2.460 kg
• Lungime: 538 mm
• Lăţime: 98 mm
• Înălţime: 445 mm
•

Specificaţii
Antenă TV
UHF Interior, 18 dB cu amplificare
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