
 

 

Philips
TV антена

Вътрешна
UHF/VHF/FM

SDV4235
Приемане на цифрова и 

аналогова телевизия
Тази антена с усилване с нискошумов усилвател и регулируемо усилване е създадена за най-
добро приемане на аналогови и цифрови предавания. Захранвана от 230-240 V променливо 
или 12 V постоянно напрежение, тя е идеална за дома, яхтата, караваната или къмпинга.

Подобрено приемане на сигнала
• Усилване 38 dB
• Регулируемо усилване
• Оптимизирана за HDTV

Различни източници на захранване
• Портативна стайна антена за дома, яхтата, караваната и къмпинга
• Променливотокова мрежа (230/240 V) или 12 V постоянно напрежение

Лесен за поставяне
• Накланяне и въртене за приемане в обхвата UHF
• Утежнена основа за отлична механична устойчивост



 Усилване 38 dB
Усилването от 38 dB подобрява слабите сигнали, 
като така разширява обсега на приемане и ви дава 
възможността да приемате повече сигнали на по-
голямо разстояние.

Регулируемо усилване
Използвайте този ръчен орган за управление, за 
да получите прецизна настройка за най-доброто 
качество на картината и показатели на системата.

Портативна стайна антена
Двете възможности за захранване ви позволяват 
да използвате антената си по удобен начин на 
най-различни места.

Променливотокова мрежа (230/240 V) 
или 12 V постоянно напрежение
Захранването от променливотоковата мрежа ви 
позволява да използвате антената навсякъде в 
дома. Изводът за 12 V постоянно напрежение 
прави антената идеална да я вземете със себе си 
на път за използване в яхтата, караваната или 
къмпинга.

Накланяне/въртене за приемане в 
обхвата UHF
Поради функцията на накланяне и въртене UHF 
елементът може да се насочва в посоката на 
цифровото предаване, за по-добро приемане на 
сигнала.

Утежнена основа
Утежнената основа стабилизира положението на 
антената така, че разполагате с повече 
възможности за нейното местоположение.

Оптимизирана за HDTV
Високоскоростното предаване на данни с 
минимални загуби на сигнал гарантира, че ще 
използвате HDTV по най-добрия начин.
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Тунер/приемане/предаване
• Изход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Обхвати на тунера: UHF, VHF, FM
• Усилване (антена + усилвател): 38 dB

Мощност
• Мрежово захранване: Приложено - има и 
гнездо за 12 V постоянно напрежение

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 43378 9
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон

• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 
20,5 x 34,69 x 8,5 см

• Нето тегло: 0,689 кг
• Бруто тегло: 0,8342 кг
• Тегло с опаковката: 0,1452 кг

Външен кашон
• EAN: 87 12581 43379 6
• Брой потребителски опаковки: 4
• Външен кашон (л x Ш x В): 36,8 x 22 x 37,33 см
• Нето тегло: 2,756 кг
• Бруто тегло: 3,7518 кг
• Тегло с опаковката: 0,9958 кг
•
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