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Digitális és analóg 

TV-adások vétele
Ez a kis-zajú erősítővel és változtatható erősítésszabályozással rendelkező antenna a lehető legjobb 
vételt biztosítja analóg és digitális sugárzású műsorok esetén. 230–240 V vagy 12 V DC táplálása 
ideálissá teszi otthoni, hajós, kempingezés közbeni és lakókocsis használatra egyaránt.

Javított vétel
• 38 dB erősítés
• Változtatható erősítésszabályozás
• HDTV-re kifejlesztve

Változtatható tápellátás
• Hordozható beltéri antenna otthoni, hajós, kempingezés közbeni és lakókocsis használatra
• Hálózati táplálás (230, 240 V) vagy 12 V DC

Egyszerű elhelyezés
• Döntés és forgatás UHF vételhez
• Nehezékkel ellátott talp a magasfokú stabilitás érdekében



 38 dB erősítés
A 38 dB-es erősítés fokozza a gyenge jelek erősségét, 
kiterjesztve a vételtartományt, ezáltal nagyobb 
vételkörzetben, több jel vételét teszi lehetővé.

Változtatható erősítésszabályozás
A kiváló képminőség és rendszerteljesítmény 
érdekében pontosan, kézzel szabályozható.

Hordozható beltéri antenna
A kettős tápellátásnak köszönhetően az antenna 
számos helyszínen használható.

Hálózati táplálás (230, 240 V) vagy 12 V 
DC
Hálózati tápfeszültségről otthonában bárhol 
használhatja az antennát, a 12 V DC aljzat pedig 
ideálissá teszi hajós, kempingezés közbeni és 
lakókocsis használatra.

Döntés, forgatás UHF vételhez
A döntésnek és forgatásnak köszönhetően a jobb 
vétel érdekében az UHF-elem a digitális adás 
irányába állítható.

Nehezékkel ellátott talpazat
A nehezékkel ellátott talpazat nagyobb stabilitást, és 
ezáltal több különböző elhelyezési lehetőséget 
biztosít.

HDTV-re kifejlesztve
A minimális jelveszteséggel párosuló nagy adatátviteli 
sebesség biztosítja, hogy a lehető legtöbbet hozhassa 
ki HDTV-jéből.
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Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennakimenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Hangolási sávok: UHF, VHF, FM
• Nyereség (antenna + erősítő): 38 dB

Táplálás
• Tápellátás: Tartozék – 12 V DC aljzat is

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 43378 9
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

20,5 x 34,69 x 8,5 cm
• Nettó tömeg: 0,689 kg
• Bruttó tömeg: 0,8342 kg
• Táratömeg: 0,1452 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 43379 6
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

36,8 x 22 x 37,33 cm
• Nettó tömeg: 2,756 kg
• Bruttó tömeg: 3,7518 kg
• Táratömeg: 0,9958 kg
•
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