
 

 

Philips
Televizní anténa

UHF/VHF/VKV
Pro domácí použití
Se zesilovačem 36 dB

SDV4230
Přijímejte digitální televizní a VKV signály

pomocí antény se zesilovačem 36 dB.
Tato anténa se zesilovačem 36 dB je určena pro práci s digitálním set-top boxem a 
dokáže rovněž přijímat analogový televizní a VKV signál. Díky svému plochému designu 
zachytí anténa signál, který potřebujete pro sledování digitální televize.

Užijte si více možností programování
• Nastavitelné zesílení 36 dB
• Panel UHF pro lepší příjem
• Dipóly VHF/FM pro rozšířený příjem

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

Tenký, moderní design
• Řady s tenkým designem, které dělají čest dnešním novým televizorům



 Zesílení 36 dB
Zesílení 36 dB zvýrazňuje slabé signály, rozšiřuje 
dosah pro příjem a umožňuje přijímat více signálů 
z větší vzdálenosti.

Designové řady dělají čest televizorům
Řady s jednoduchým elegantním designem dělají čest 
dnešním novým televizorům.

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.

Dipóly VHF/FM
Dipóly VHF/FM, v angličtině obecně známé jako 
„rabbit ears“ (králičí uši), umožňují příjem televizních 
programů v pásmu VHF a rádia v pásmu FM. 
Prodloužením a nastavením dipólů zachytíte 
optimální signály.

Otočný ovladač
Otočný ovladač umožňuje snadno upravit zesílení 
antény, aby bylo možné získat optimální příjem.
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Tuner/příjem/vysílání
• Anténní výstup: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Pásma tuneru: UHF, VHF, VKV
• Délka anténního kabelu: 2m cm
• Zisk (anténa + zesilovač): 36 dB

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

Příslušenství
• Uživatelský manuál: Uživatelský manuál

Rozměry
• Hmotnost výrobku: 1. kg
• Hrubá hmotnost: 1,575 kg
• Hmotnost obalu: 0,200 kg
• Čistá hmotnost: 1,375 kg
• Rozměry výrobku (Š x V): 240 x 230 mm
• Tloušťka výrobku: 150 mm

Údaje na obalu
• Množství: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02443 8
• Hrubá hmotnost: 1,575 kg
• Hmotnost obalu: 0,200 kg
• Čistá hmotnost: 1,375 kg
• Délka: 180 mm
• Šířka: 247 mm
• Výška: 320 mm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96301 5
• Množství: 4
• Hrubá hmotnost: 7,3 kg
• Hmotnost obalu: 0,5 kg
• Čistá hmotnost: 6,8 kg
• Délka: 664 mm
• Šířka: 324 mm
• Výška: 259 mm
•

Specifikace
Televizní anténa
UHF/VHF/VKV Pro domácí použití, Se zesilovačem 36 dB
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