
 

 

Philips
TV anténa

UHF
Interiér
18 dB zosilene

SDV2230
Prijímajte digitálnu TV

s touto 18 dB zosilnenou anténou
Táto 18 dB zosilnená anténa je navrhnutá tak, aby fungovala s vaším koncovým 
prijímačom. Jeden dipól so spodnou zaťažovacou cievkou zabezpečuje rozšírený dosah a 
výkon, aby ste mohli prijímať signál, ktorý potrebujete na sledovanie digitálnej TV.

Vychutnajte si viac možností programovania
• 18 dB zosilnenie pre rozšírený príjem
• Spodná zaťažovacia cievka rozširuje dosah príjmu
• Jednodipól s nakláňaním pre zdokonalený príjem

Zdokonaľte kvalitu vášho obrazu
• Nízkošumové zosilnenie udržuje kvalitu signálu

Ľahko sa umiestňuje
• Vyvážená základňa pre vynikajúcu fyzickú stabilitu

Elegantný a moderný dizajn
• Elegantné dizajnové línie sú poctou súčasných nových TV



 18 dB zosilnenie
18 dB zosilnenie zosilní slabé signály, čím sa rozšíri 
váš rozsah príjmu a umožní vám prijímať viac signálov 
na väčšiu vzdialenosť.

Spodná zaťažovacia cievka
Spodná zaťažovacia cievka zdokonaľuje efektívnosť 
jednodipólového dizajnu pre rozšírený dosah príjmu.

Jednodipól s nakláňaním
Jednodipól s nakláňaním je jednoduchý jednoprvkový 
dizajn, ktorý prijíma horizontálne a vertikálne 
vysielané signály. Keďže signály sú horizontálne alebo 
vertikálne polarizované, je dôležité, aby ste mohli 
nastaviť obidve.

Vyvážená základňa
Vyvážená základňa stabilizuje polohu antény, takže ju 
budete môcť lepšie polohovať.

Dizajnové línie sú poctou TV
Jednoduché, elegantné dizajnové línie sú poctou 
súčasných nových TV

Nízkošumové zosilnenie
Spolu s nastaviteľným zosilnením vám nízkošumové 
zosilnenie zaistí vynikajúci rozsah príjmu a zlepší 
kvalitu vášho signálu.
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Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: UHF
• Dĺžka antén. kábla: 150 cm
• Zisk (anténa+zosilňovač): 18 dB

Príkon
• Indikačná LED dióda napájania: Zelená
• Koncový prijímač: 5,5 V z koncového prijímača
• Napájací adaptér: Pribalené

Rozmery
• Hmotnosť výrobku: ,22 kg
• Hmotnosť brutto: ,410 kg
• Hmotnosť obalu: ,072 kg
• Netto hmotnosť: ,338 kg
• Rozmery produktu (Š x V): 67 x 375 mm
• Hrúbka produktu: 90 mm

Údaje o balení
• Množstvo: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02437 7
• Hmotnosť brutto: ,410 kg
• Hmotnosť obalu: ,075 kg
• Netto hmotnosť: ,338 kg
• Dĺžka: 419 mm
• Šírka: 83 mm
• Výška: 80 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96529 3
• Množstvo: 6
• Hmotnosť brutto: 2,960 kg
• Hmotnosť obalu: ,5 kg
• Netto hmotnosť: 2 460 kg
• Dĺžka: 538 mm
• Šírka: 98 mm
• Výška: 445 mm
•

Technické údaje
TV anténa
UHF Interiér, 18 dB zosilene
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