
 

 

Philips
Antena de TV

UHF digital e analógica
Interna/externa

SDV2940
Receba sinal de TV digital e analógico

com esta antena amplificada de 15 dB
Esta antena amplificada de 15 dB oferece uma excelente recepção digital. Compacta e 
fácil de instalar, é ideal para instalação interna ou externa. Consulte o manual do 
decodificador para obter informações sobre opções de ativação.

Desfrute de mais opções de programação
• Amplificação de 15 dB para aumentar a recepção

Personalize a aparência
• Superfície resistente a variações climáticas e pode ser pintada para personalização

Fácil de instalar em qualquer lugar
• Design extremamente compacto para uma fácil instalação



 Superfície resistente a variações 
climáticas e pode ser pintada
A superfície é resistente a variações climáticas e 
pode ser pintada para harmonizar com sua 
decoração interna ou externa

Design extremamente compacto
O design compacto do painel desta antena permite 
uma fácil colocação interna ou externamente.

Amplificação de 15 dB
A amplificação de 15 dB reforça sinais fracos, 
expandindo o alcance e permitindo que você receba 
mais sinais a uma distância maior.
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Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

16,6 x 35 x 12,6 cm
• Peso líquido: 0,79 kg
• Peso bruto: 1,122 kg
• Peso da embalagem: 0,332 kg
• EAN: 87 12581 49368 4
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

36,8 x 18 x 27,2 cm
• Peso líquido: 1,58 kg
• Peso bruto: 2,555 kg
• Peso da embalagem: 0,975 kg
• EAN: 87 12581 49369 1
• Número de embalagens para o cliente: 2
•

Especificações
Antena de TV
UHF digital e analógica Interna/externa
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