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Televizní anténa

Pro domácí použití
UHF/VHF/VKV

SDV4235
Přijímejte analogovou 

i digitální televizi
Tato zesílená anténa vybavená nízkošumovým zesilovačem a proměnlivým ovládáním zisku 
byla navržena pro nejlepší příjem analogového a digitálního vysílání. Napájení 230-240 V nebo 
12 V je ideální pro použití v domácnosti, na lodi, v karavanu nebo pro táborníky.

Vylepšený příjem signálu
• Zesílení 38 dB
• Nastavitelný zisk
• Optimalizováno pro HDTV

Proměnlivé napájení
• Přenosná vnitřní anténa pro domácnost, na loď, pro karavan a pro táborníky
• Elektrická síť (230/240 V) nebo 12 V ss.

Snadné umístění
• Naklánění a otáčení pro příjem UHF
• Zatížená základna pro vynikající fyzickou stabilitu
 



 Zesílení 38 dB
Zesílení 38 dB zesiluje slabé signály, a tím rozšiřuje 
rozsah příjmu a umožňuje přijímat více signálů na 
delší vzdálenost.

Nastavitelný zisk
Pomocí tohoto ručního ovladače lze dosáhnout 
přesného nastavení pro nejlepší kvalitu obrazu a 
výkon systému.

Přenosná anténa pro vnitřní použití
Duální možnost napájení umožňuje pohodlné použití 
antény na nejrůznějších místech.

Elektrická síť (230/240 V) nebo 12 V ss.
Napájení střídavým proudem z elektrické sítě 
umožňuje používat anténu kdekoli v domácnosti. 
Díky zásuvce 12 V ss. je tato anténa ideální pro 
použití při plavbě na lodi, při cestách karavanem 
nebo při táboření.

Naklánění/otáčení pro příjem UHF
Díky funkci naklánění a otáčení lze prvek UHF 
namířit ve směru digitálního vysílání pro lepší příjem 
signálu.

Zatížená základna
Zatížená základna stabilizuje polohu antény, takže 
můžete využít více polohovacích možností.

Optimalizováno pro HDTV
Díky vysokorychlostnímu přenosu dat s minimální 
ztrátou signálu můžete naplno využívat technologii 
HDTV.
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Tuner/příjem/vysílání
• Anténní výstup: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Pásma tuneru: UHF, VHF, VKV
• Zisk (anténa + zesilovač): 38 dB

Spotřeba
• Napájení ze sítě: Zahrnuje také: Zásuvka 12 V ss.

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 43378 9
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton

• Rozměry balení (Š x V x H): 20,5 x 34,69 x 8,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,689 kg
• Hrubá hmotnost: 0,8342 kg
• Hmotnost obalu: 0,1452 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 43379 6
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Vnější obal (D x Š x V): 36,8 x 22 x 37,33 cm
• Čistá hmotnost: 2,756 kg
• Hrubá hmotnost: 3,7518 kg
• Hmotnost obalu: 0,9958 kg
•

Specifikace
Televizní anténa
Pro domácí použití UHF/VHF/VKV 
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