
 

 

Philips
TV-antenn

UHF
Inomhusbruk 20 dB förstärkning

SDV3220
Ta emot digital-TV

med den här antennen med 20 dB förstärkning
Antenn för digital-TV med förstärkning på 20 dB. Den platta designen gör att antennen 
tar emot den signal du behöver för att se på digital-TV. Enkel att installera och använda.

Få fler programmeringsalternativ
• 20 dB justerbar förstärkning
• Platt UHF-antenn för förbättrad mottagning

Förbättra bildkvaliteten
• Låg brusförstärkning upprätthåller signalkvaliteten
• Upplyst förstärkningskontroll för att justera förstärkningen

Montera den där den passar bäst och fungerar bäst
• Flera monteringsalternativ för bästa placering



 20 dB förstärkning
20 dB förstärkning förstärker svaga signaler, utökar 
mottagningsområdet och gör att du kan ta emot fler 
signaler på ett längre avstånd.

Platt UHF-antenn
Den högeffektiva platta UHF-antennen ger 
förbättrad mottaning via vanliga ramantenner. Den 
platta designen gör att signalen koncentreras vilket 
ger bättre mottagning.

Låg brusförstärkning
Tillsammans med den justerbara förstärkningen ger 
den låga brusförstärkningen ett stort 
mottagningsområde och förbättrar signalens kvalitet.

Upplyst förstärkningskontroll
Med förstärkningskontrollen kan du justera 
antennens förstärkning. Belysningen anger om 
strömmen är på och gör det enkelt att hitta 
justeringsratten.

Flera monteringsalternativ
Flera olika monteringsalternativ gör att du kan 
placera antennen där den bäst tar emot 
utsändningssignaler. Eftersom signalerna kan ha 
antingen horisontell eller vertikal polaritet är det 
viktigt att det går att justera båda. Konsol och kabel 
på två meter för montering på digitaldekoder, bänk 
eller vägg medföljer.
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Mottagare/mottagning/sändning
• Antennutgång: 75 ohm koaxial (IEC75)
• Radioband: UHF
• Antennkabel-längd: 2 m cm
• Förstärkning (antenn + förstärkare): 20 dB

Effekt
• Lysdiodsvisning för ström: Grön
• Nätadapter: Medföljer

Tillbehör
• Bruksanvisning: Bruksanvisning

Mått
• Produktvikt: 0,26 kg
• Bruttovikt: 0,597 kg
• Taravikt: 0,260 kg
• Nettovikt: 0,337 kg
• Produktens mått (B x H): 75 x 160 mm
• Produktens tjocklek: 60 mm

Förpackningsinformation
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02440 7
• Kvantitet: 1
• Bruttovikt: 0,597 kg
• Taravikt: 0,260 kg
• Nettovikt: 0,337 kg
• Längd: 92 mm
• Bredd: 217 mm
• Höjd: 280 mm

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96531 6
• Kvantitet: 6
• Bruttovikt: 4,269 kg
• Taravikt: 0,693 kg
• Nettovikt: 3,576 kg
• Längd: 558 mm
• Bredd: 282 mm
• Höjd: 230 mm
•
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