
 

 

Philips
TV-antena

UHF
Sobna Ojačitev 18 dB

SDV2230
Sprejemajte digitalno televizijo

s to anteno z ojačitvijo 18 dB
Ta antena z ojačitvijo 18 dB je združljiva z zunanjimi digitalnimi sprejemniki. Enojni dipol z 
navitjem pri vznožju zagotavlja večji sprejem in zmogljivost, zato lahko sprejemate signal, 
ki je potreben za spremljanje digitalne televizije.

Uživajte v večji izbiri programov
• Ojačitev 18 dB za boljši sprejem
• Navitje pri vznožju podaljša doseg sprejema
• Enojni dipol z nagibom za boljši sprejem

Izboljšajte kakovost slike
• Ojačitev z nizkim šumom ohranja kakovost signala

Enostavna postavitev
• Obtežen podstavek za odlično stabilnost

Elegantna in moderna oblika
• Elegantna oblika je skladna z obliko sodobnih televizorjev



 Ojačitev 18 dB
Ojačitev 18 dB ojača šibke signale, s čimer poveča 
doseg sprejema in omogoči sprejemanje več signalov 
na večji razdalji.

Navitje pri vznožju
Navitje pri vznožju izboljša učinkovitost zasnove 
enojnega dipola in tako omogoča večji doseg 
sprejema.

Enojni dipol z nagibom
Enojni dipol z nagibom je enostavna zasnova z enim 
elementom, ki sprejema tako vodoravne kot 
navpične signale z oddajnika. Ker so signali lahko 
vodoravno ali navpično polarizirani, je zelo 
pomembno, da se lahko prilagodi obema vrstama.

Obtežen podstavek
Obteženi podstavek stabilizira anteno in tako nudi 
več različnih možnosti za postavitev.

Oblika je skladna z obliko televizorjev
Preprosta in elegantna oblika je skladna z obliko 
sodobnih televizorjev.

Ojačitev z nizkim šumom
Ojačitev z nizkim šumom skupaj z nastavljivo 
ojačitvijo zagotavlja velik doseg sprejema in izboljša 
kakovost signala.
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Sprejemnik/sprejem/prenos
• Frekvenčna področja sprejemnika: UHF
• Dolžina antenskega kabla: 150 cm
• Ojačitev (antena + ojačevalnik): 18 dB

Napajanje
• LED indikator napajanja: Zelena
• Zunanji digitalni sprejemnik: 5,5 V iz zunanjega 

digitalnega sprejemnika
• Napajalni adapter: Priloženo

Dimenzije
• Teža izdelka: 0,22 kg
• Bruto teža: 0,410 kg
• Teža embalaže: 0,072 kg
• Neto teža: 0,338 kg
• Dimenzije izdelka (Š x V): 67 x 375 mm
• Debelina izdelka: 90 mm

Podatki o pakiranju
• Količina: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02437 7
• Bruto teža: 0,410 kg
• Teža embalaže: 0,075 kg
• Neto teža: 0,338 kg
• Dolžina: 419 mm
• Širina: 83 mm
• Višina: 80 mm

Zunanja škatla
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96529 3
• Količina: 6
• Bruto teža: 2,960 kg
• Teža embalaže: 0,5 kg
• Neto teža: 2,460 kg
• Dolžina: 538 mm
• Širina: 98 mm
• Višina: 445 mm
•

Specifikacije
TV-antena
UHF Sobna Ojačitev 18 dB
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