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Tuner/modtagelse/transmission
• Antenneudgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
• Tunerbånd: UHF
• Antennekabellængde: 2 m cm
• Forstærkning (antenne + forstærker): 20 dB

Strøm
• LED-strømindikator: Grøn
• Lysnetadapter: Medfølger

Tilbehør
• Brugervejledning: Brugervejledning

Dimensioner
• Produktvægt: 0,26 kg
• Bruttovægt: 0,597 kg
• Taravægt: 0,260 kg
• Nettovægt: 0,337 kg
• Mål på produkt (B x H): 75 x 160 mm
• Produktets tykkelse: 60 mm

Emballagedata
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02440 7
• Mængde: 1
• Bruttovægt: 0,597 kg
• Taravægt: 0,260 kg
• Nettovægt: 0,337 kg
• Længde: 92 mm
• Bredde: 217 mm
• Højde: 280 mm

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96531 6
• Mængde: 6
• Bruttovægt: 4,269 kg
• Taravægt: 0,693 kg
• Nettovægt: 3,576 kg
• Længde: 558 mm
• Bredde: 282 mm
• Højde: 230 mm
•

TV-antenne
UHF Indendørs 20 dB-forstærket

Specifikationer

Udgivelsesdato  
2008-10-14

Version: 2.3.7

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

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
SDV3

Interess

20 dB for
En forstærk
udvider mo
flere signale

UHF-flat-
Den meget
signalmodta
grund af sit 
signalet, og

Forstærk
Sammen m
forstærknin
og forbedre

Drejekna
Med knapp
indstille ant
indikerer, o
nemmere a

Forskellig
De forskelli
for at place
signalerne. 
lodret polar
retninger. In
top, bord- e
220/10

ante pro

stærkning
ning på 20
dtagelsesræ
r over læng

panel-an
 effektive U
gelse end t
flade design
 den opnår 

ning af la
ed den just
g af lave lyd
r kvaliteten

p til forst
en til at jus
ennens fors
m der er tæ
t finde drej

e muligh
ge monterin
re din anten
Fordi signale
iseret, er de
klusive bes
ller vægmo
 dB forstærker svage signaler og 
kkevidden, så du kan modtage 
ere afstande.

tenne
HF-flat-panel-antenne giver bedre 
raditionelle rammeantenner. På 
 kan antennen bedre koncentrere 
dermed bedre modtagelse.

ve lyde
erbare forstærkning sikrer 
e dig en fremragende rækkevidde 
 af dit signal.

ærkning med lys i
tere forstærkningen med kan du 
tærkning. Lyset i knappen 
ndt for strømmen og gør det 

eknappen.

eder for montering
gsmuligheder giver dig mulighed 
ne, hvor den bedst kan modtage 
rne kan være enten vandret eller 
t vigtigt at kunne justere i begge 
lag og et kabel på 2 meter til set-
ntering.
dukter

http://www.philips.com

