
 

 

Philips
TV-antenne

Binnenshuis
UHF/VHF/FM

SDV4235
Zowel digitale als analoge 

TV-signalen ontvangen
Deze antenne met versterker met een laag ruisniveau en variabele versterking is ontworpen 
voor optimale ontvangst van analoge en digitale signalen. De antenne is geschikt voor 230 - 
240 V of 12 V DC en is ideaal voor gebruik in huis of in een boot, caravan of camper.

Verbeterde signaalontvangst
• 38 dB versterking
• Instelbare versterking
• Geoptimaliseerd voor HDTV

Variabele spanningvoorziening
• Draagbaar, voor gebruik in huis of in een boot, caravan of camper
• Netspanning (230/240 V) of 12 V DC

Eenvoudig te plaatsen
• Kantel- en zwenkfunctie voor UHF-ontvangst
• Verzwaarde voet voor uitstekende fysieke stabiliteit



 38 dB versterking
De 38 dB versterking versterkt de zwakke signalen, 
waardoor uw ontvangstbereik toeneemt en u meer 
signalen over een grotere afstand kunt ontvangen.

Instelbare versterking
De handmatige bediening maakt precieze afstelling 
mogelijk voor optimale beeldkwaliteit en 
systeemprestaties.

Draagbaar, geschikt voor binnenshuis
De antenne heeft twee voedingsopties, zodat u deze 
eenvoudig op allerlei locaties kunt gebruiken.

Netspanning (230/240 V) of 12 V DC
Dankzij de netspanningaansluiting kan de antenne 
overal in huis worden gebruikt en met de 12 V DC-
aansluiting is de antenne net zo gemakkelijk te 
gebruiken in uw boot, caravan of camper.

Kantel-/zwenkfunctie voor UHF-
ontvangst
De kantel- en zwenkfunctie biedt de mogelijkheid 
het UHF-element in de richting van het digitale 
signaal te draaien voor een betere ontvangst.

Verzwaarde voet
De verzwaarde voet zorgt voor een stabiele positie 
van de antenne zodat u de antenne in meerdere 
posities kunt plaatsen.

Geoptimaliseerd voor HDTV
Dankzij hoge gegevensoverdrachtsnelheden met 
minimaal signaalverlies haalt u het meeste uit HDTV.
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Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne-uitgang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
• Tunerbereik: UHF, VHF, FM
• Versterking (antenne + versterker): 38 dB

Vermogen
• Netstroom: Meegeleverd - ook voorzien van 12 V 

DC-aansluiting

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 43378 9
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 
20,5 x 34,69 x 8,5 cm

• Nettogewicht: 0,689 kg
• Brutogewicht: 0,8342 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,1452 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 43379 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
• Omdoos (L x B x H): 36,8 x 22 x 37,33 cm
• Nettogewicht: 2,756 kg
• Brutogewicht: 3,7518 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,9958 kg
•

Specificaties
TV-antenne
Binnenshuis UHF/VHF/FM
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