
 

 

Philips
Televizní anténa

UHF
Pro domácí použití Zesílení 20 dB

SDV3220
Přijímejte digitální televizní signál

pomocí zesílené antény 20 dB.
Tato 20dB zesílená anténa je určena pro práci s digitálním set-top boxem. Díky svému 
plochému designu zachytí signál, který potřebujete ke sledování digitální televize. Snadno 
se instaluje a napájí.

Užijte si více možností programování
• Nastavitelné zesílení 20 dB
• Panel UHF pro lepší příjem

Zlepšete kvalitu obrazu
• Zesílení s malým šumem zachovává kvalitu signálu
• Osvětlený ovladač pro nastavení zesílení

Nainstalujte ji tam, kde nejlépe vypadá a odvádí nejlepší výkon
• Různé možnosti umístění pro nejlepší polohu



 Zesílení 20 dB
Zesílení 20 dB zesiluje slabé signály, a tím rozšiřuje 
rozsah příjmu a umožňuje přijímat více signálů na 
delší vzdálenost.

Panel UHF
Vysoce účinný panel UHF zajišťuje lepší příjem 
oproti konvenčním anténám se spirálovou smyčkou. 
Díky plochému designu soustřeďuje anténa signál a 
zajišťuje lepší příjem.

Zesílení s malým šumem
Zesílení s malým šumem společně s nastavitelným 
zesílením zajišťuje velký dosah pro příjem a zlepšuje 
kvalitu signálu.

Osvětlený ovladač
Ovladač umožňuje nastavit zesílení antény. Osvětlení 
signalizuje, zda je napájení aktivní a usnadňuje hledání 
nastavení kolečkem.

Různé možnosti umístění
Různé možnosti umístění dovolují najít pro anténu 
polohu, ve které nejlépe přijímá signál. Protože signál 
může být polarizovaný horizontálně i vertikálně, 
možnost nastavení pro oba je důležitá. Obsahuje 
držák a 2m kabel pro set-top, držák pro montáž na 
přepážku nebo na stěnu.
SDV3220/10

Přednosti
Datum vydání 2013-01-31

Verze: 2.3.7

12 NC: 9082 100 07054
EAN: 00 26616 02440 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Tuner/příjem/vysílání
• Anténní výstup: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Pásma tuneru: UHF
• Délka anténního kabelu: 2m cm
• Zisk (anténa + zesilovač): 20 dB

Spotřeba
• Indikátor napájení LED: Zelená
• Adaptér napájení: Včetně

Příslušenství
• Uživatelský manuál: Uživatelský manuál

Rozměry
• Hmotnost výrobku: 0,26 kg
• Hrubá hmotnost: 0,597 kg
• Hmotnost obalu: 0,260 kg
• Čistá hmotnost: 0,337 kg
• Rozměry výrobku (Š x V): 75 x 160 mm
• Tloušťka výrobku: 60 mm

Údaje na obalu
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02440 7
• Množství: 1
• Hrubá hmotnost: 0,597 kg
• Hmotnost obalu: 0,260 kg
• Čistá hmotnost: 0,337 kg
• Délka: 92 mm
• Šířka: 217 mm
• Výška: 280 mm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96531 6
• Množství: 6
• Hrubá hmotnost: 4,269 kg
• Hmotnost obalu: 0,693 kg
• Čistá hmotnost: 3,576 kg
• Délka: 558 mm
• Šířka: 282 mm
• Výška: 230 mm
•

Specifikace
Televizní anténa
UHF Pro domácí použití Zesílení 20 dB
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