
 

 

Philips
TV anténa

UHF/VHF/FM
Interiér Zosilnenie 36 dB

SDV4230
Prijímajte digitálnu TV a FM signály

s touto 36 dB zosilnenou anténou
Táto 36 dB zosilnená anténa je navrhnutá tak, aby fungovala s digitálnym set-top boxom 
a môže tiež prijímať analógovú TV a signály FM. Vďaka dizajnu plochého panela anténa 
zachytí potrebný signál na pozeranie digitálnej televízie.

Vychutnajte si viac možností programovania
• Nastaviteľné zosilnenie 36 dB
• Zostava plochého panelu UHF pre zlepšený príjem
• Dipóly VHF/FM na rozšírenie príjmu

Zdokonaľte kvalitu vášho obrazu
• Nízkošumové zosilnenie udržuje kvalitu signálu
• Otočné ovládanie zosilnenia na nastavenie zosilnenia

Elegantný a moderný dizajn
• Elegantné dizajnové línie sú poctou súčasných nových TV



 Zosilnenie 36 dB
36 dB zosilnenie zdokonaľuje slabé signály, čím 
rozšíri váš rozsah príjmu a umožní vám prijímať viac 
signálov z väčšej vzdialenosti.

Dizajnové línie sú poctou TV
Jednoduché, elegantné dizajnové línie sú poctou 
súčasných nových TV

Zostava plochého panelu UHF
Vysokoefektívna zostava plochého panelu UHF 
zaisťuje zdokonalený príjem cez konvenčné slučkové 
antény. Vďaka plochému dizajnu anténa koncentruje 
signál na dosiahnutie lepšieho príjmu.

Nízkošumové zosilnenie
Spolu s nastaviteľným zosilnením vám nízkošumové 
zosilnenie zaistí vynikajúci rozsah príjmu a zlepší 
kvalitu vášho signálu.

Dipóly VHF/FM
Dipóly VHF/FM, ktoré sú bežné známe ako „zajačie 
uši“, vám umožnia prijímať TV vysielanie vo VHF 
spektre a rádiové vysielanie v FM spektre. 
Roztiahnutím a manipuláciou s dipólmi sa zachytia 
optimálne signály.

Otočné ovládanie zosilnenia
Otočné ovládanie zosilnenia vám umožní ľahko 
nastaviť zosilnenie antény pre optimálny príjem.
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Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténny výstup: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
• Pásma tunera: UHF, VHF, FM
• Dĺžka antén. kábla: 2 m cm
• Zisk (anténa+zosilňovač): 36 dB

Príkon
• Indikačná LED dióda napájania: Zelená
• Napájací adaptér: Pribalené

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: Manuál používateľa

Rozmery
• Hmotnosť výrobku: 1. kg
• Hmotnosť brutto: 1,575 kg
• Hmotnosť obalu: ,200 kg
• Netto hmotnosť: 1,375 kg
• Rozmery produktu (Š x V): 240 x 230 mm
• Hrúbka produktu: 150 mm

Údaje o balení
• Množstvo: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02443 8
• Hmotnosť brutto: 1,575 kg
• Hmotnosť obalu: ,200 kg
• Netto hmotnosť: 1,375 kg
• Dĺžka: 180 mm
• Šírka: 247 mm
• Výška: 320 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96301 5
• Množstvo: 4
• Hmotnosť brutto: 7,3 kg
• Hmotnosť obalu: 0,5 kg
• Netto hmotnosť: 6,8 kg
• Dĺžka: 664 mm
• Šírka: 324 mm
• Výška: 259 mm
•
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