
 

 

Philips
Antena TV

Interior
UHF/VHF/FM

SDV4235
Recebe sinais televisivos 

analógicos e digitais
Esta antena amplificada com amplificador de baixo ruído e controlo de ganho variável foi concebida 

para fornecer a melhor recepção de sinais analógicos e digitais. Com uma alimentação de 230-240 V 

ou de 12 V CC, é ideal para uso doméstico ou em embarcações, caravanas ou autocaravanas.

Sinal de recepção melhorado
• Amplificação de 38 dB
• Controlo de ganho ajustável
• Optimizada para HDTV

Alimentação variável
• Portátil para ambientes domésticos, embarcações, caravanas e autocaravanas
• Corrente de CA (230/240 V) ou 12 V CC

Fácil de posicionar
• Inclinável e rotativa para recepção UHF
• Base equilibrada para uma estabilidade física excelente



 Amplificação de 38 dB
A amplificação de 38 dB aumenta os sinais fracos, 
expandindo a sua gama de recepção e permitindo-lhe 
receber mais sinais a uma distância maior.

Controlo de ganho ajustável
Use este controlo manual para obter um ajuste 
preciso e obter a melhor qualidade de imagem e de 
desempenho do sistema.

Portátil para ambientes interiores
As opções de alimentação dupla permitem a 
utilização da antena numa variedade de locais.

Corrente de CA (230/240 V) ou 12 V CC
A alimentação de CA permite usar a antena em 
qualquer divisão da sua casa. A tomada de 12 V CC 
torna-a ideal para utilização em embarcações, 
caravanas ou autocaravanas.

Inclinável e rotativa para recepção UHF
O componente UHF inclinável e rotativo pode ser 
apontado na direcção da emissão digital para uma 
melhor recepção do sinal.

Base equilibrada
A base equilibrada estabiliza a posição da antena para 
que possa desfrutar de mais possibilidades de 
posicionamento.

Optimizada para HDTV
A transferência de dados de alta velocidade com 
perda mínima de sinais assegura o desempenho 
máximo do televisor.
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Sintonizador/recepção/transmissão
• Saída de antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
• Bandas do sintonizador: UHF, VHF, FM
• Ganho (antena + amplificador): 38 dB

Alimentação
• Alimentação eléctrica: Incluído – Possui também 

uma tomada de 12 V CC

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 43378 9
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

20,5 x 34,69 x 8,5 cm
• Peso líquido: 0,689 kg
• Peso bruto: 0,8342 kg
• Tara: 0,1452 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 43379 6
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• Embalagem exterior (C x L x A): 

36,8 x 22 x 37,33 cm
• Peso líquido: 2,756 kg
• Peso bruto: 3,7518 kg
• Tara: 0,9958 kg
•
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