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SDV4235

Sprejema digitalni in analogni
televizijski signal
Ojačena antena z nizkošumnim ojačevalnikom in spremenljivim nadzorom ojačenja je zasnovana za
optimalen sprejem digitalnih in analognih oddaj. Ker lahko deluje z 230-240-voltnim ali 12-voltnim
enosmernim napajanjem, je idealna rešitev za uporabo doma, na plovilu, v avtodomu ali prikolici.
Izboljšan sprejem signala
• Ojačitev 38 dB
• Spremenljiv nadzor ojačitve
• Optimirana za HDTV
Spremenljivo napajanje
• Prenosna sobna antena za uporabo doma, na plovilu, v avtodomu ali prikolici
• Izmenično omrežno (230/240 V) ali enosmerno napajanje (12 V)
Enostavna postavitev
• Nagibanje in vrtenje za sprejem UHF
• Obtežen podstavek za odlično stabilnost

SDV4235/10

TV-antena

Sobna UHF/VHF/FM

Specifikacije
Sprejemnik/sprejem/prenos

• Antenski izhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
• Frekvenčna področja sprejemnika: UHF, VHF, FM
• Ojačitev (antena + ojačevalnik): 38 dB

Napajanje

• Omrežno napajanje: Vključeno – ima tudi vtičnico
za 12-voltno enosmerno napajanje

Dimenzije embalaže

• EAN: 87 12581 43378 9
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Karton

Značilnosti
• Dimenzije embalaže (Š x V x G):
20,5 x 34,69 x 8,5 cm
• Neto teža: 0,689 kg
• Bruto teža: 0,8342 kg
• Teža embalaže: 0,1452 kg

Ojačitev 38 dB

Zunanja škatla

Omogoča natančno ročno nastavitev za najboljšo
kakovost slike in delovanje sistema.
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•
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EAN: 87 12581 43379 6
Število komercialnih pakiranj: 4
Outer carton (L x Š x V): 36,8 x 22 x 37,33 cm
Neto teža: 2,756 kg
Bruto teža: 3,7518 kg
Teža embalaže: 0,9958 kg

•

Ojačitev 38 dB ojača šibke signale, s čimer poveča
doseg sprejema in omogoči sprejemanje več signalov
na večji razdalji.

Spremenljiv nadzor ojačitve

Prenosna sobna antena

Dvojni način napajanja vam omogoča priročno
uporabo antene na različnih lokacijah.

Izmenično omrežno (230/240 V) ali
enosmerno napajanje (12 V)

Omrežno napajanje vam omogoča uporabo antene
kjerkoli doma. Vtičnica za 12-voltno enosmerno
napajanje pa omogoča njeno uporabo na poti na
plovilu, v avtodomu ali prikolici.

Nagibanje/vrtenje za sprejem UHF

Ker je element UHF mogoče nagibati in vrteti, ga
lahko usmerite proti digitalnemu oddajniku za boljši
sprejem.

Obtežen podstavek

Obteženi podstavek stabilizira anteno in tako nudi
več različnih možnosti za postavitev.

Optimirana za HDTV

Hiter prenos podatkov z minimalno izgubo signala
zagotavlja, da boste imeli kar največ od televizije
visoke ločljivosti.
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