Philips
TV-antena

UHF/VHF/FM
Sobna Ojačitev 36 dB

SDV4230

Sprejemajte digitalno televizijo in signale FM
s to anteno z ojačitvijo 36 dB
Antena z ojačitvijo 36 dB je združljiva z zunanjimi digitalnimi sprejemniki in lahko sprejema
tudi analogno televizijo ter signale FM. Zaradi ploščate zasnove lahko antena sprejema
signale, potrebne za gledanje digitalne televizije.
Uživajte v večji izbiri programov
• Nastavljiva ojačitev 36 dB
• Ploščata antena UHF za boljši sprejem
• Dipola VHF/FM za boljši sprejem
Izboljšajte kakovost slike
• Ojačitev z nizkim šumom ohranja kakovost signala
• Vrtljivi gumb za nastavitev ojačitve
Elegantna in moderna oblika
• Elegantna oblika je skladna z obliko sodobnih televizorjev

SDV4230/10

TV-antena

UHF/VHF/FM Sobna Ojačitev 36 dB

Specifikacije
Sprejemnik/sprejem/prenos
•
•
•
•

Antenski izhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
Frekvenčna področja sprejemnika: UHF, VHF, FM
Dolžina antenskega kabla: 2 m cm
Ojačitev (antena + ojačevalnik): 36 dB

Značilnosti
Podatki o pakiranju

• LED indikator napajanja: Zelena
• Napajalni adapter: Priloženo

•
•
•
•
•
•
•
•

Pribor

Zunanja škatla

Napajanje

• Uporabniški priročnik: Uporabniški priročnik

Dimenzije
•
•
•
•
•
•

Teža izdelka: 1. kg
Bruto teža: 1,575 kg
Teža embalaže: 0,200 kg
Neto teža: 1,375 kg
Dimenzije izdelka (Š x V): 240 x 230 mm
Debelina izdelka: 150 mm

•
•
•
•
•
•
•
•

Količina: 1
EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02443 8
Bruto teža: 1,575 kg
Teža embalaže: 0,200 kg
Neto teža: 1,375 kg
Dolžina: 180 mm
Širina: 247 mm
Višina: 320 mm
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96301 5
Količina: 4
Bruto teža: 7,3 kg
Teža embalaže: 0,5 kg
Neto teža: 6,8 kg
Dolžina: 664 mm
Širina: 324 mm
Višina: 259 mm

Ojačitev 36 dB

Ojačitev 36 dB ojača šibke signale, s čimer poveča
doseg sprejema in omogoči sprejemanje več signalov
na večji razdalji.

Oblika je skladna z obliko televizorjev
Preprosta in elegantna oblika je skladna z obliko
sodobnih televizorjev.

Ploščata antena UHF

Izjemno učinkovita ploščata antena UHF omogoča
boljši sprejem kot običajne okvirne antene. Ploščata
zasnova antene omogoča koncentracijo signala in s
tem boljši sprejem.

Ojačitev z nizkim šumom

Ojačitev z nizkim šumom skupaj z nastavljivo
ojačitvijo zagotavlja velik doseg sprejema in izboljša
kakovost signala.

•

Dipola VHF/FM

Dipola VHF/FM, običajno imenovana "zajčji ušesi",
omogočata sprejem TV-signala v spektru VHF in
radijskega signala v spektru FM. S podaljševanjem in
premikanjem dipolov dosežete optimalni sprejem
signala.

Nastavitev ojačitve z vrtenjem

Vrtljivi gumb omogoča enostavno nastavitev ojačitve
antene za optimalni sprejem.
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