
em dijital hem analog 
H
TV y
Düşük paraz

yayınlarda en

beslenen an

Gelişm
• 38 d
• Ayar
• HDT

Değiş
• Ev, t
• AC 

Konum
• UHF
• Mük
ayını alın
it güçlendiricili ve kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Analog ve Dijital 

 iyi alımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 230-240V veya 12V DC ile 

ten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir.

iş sinyal alımı
B güçlendirme
lanabilir kazanç kontrolü
V için optimize edilmiştir

ken güç kaynağı
ekne, karavan ve çadır için taşınabilir iç mekan
şebeke (230/240V) veya 12V DC

landırması kolay
 alımı için eğim ve dönüş.
emmel denge için ağırlıklı taban
 

Philips
TV anteni

İç mekan
UHF/VHF/FM

SDV4235



 

Tuner/Alım/İletim
• Anten Çıkışı: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
• Tuner bantları: UHF, VHF, FM
• Kazanç (anten + amplifikatör): 38 dB

Güç
• Şebeke elektriği: Aynı zamanda bir 12V DC soket 

içerir

Ambalaj boyutları
• EAN: 87 12581 43378 9
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton

• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 
20,5 x 34,69 x 8,5 cm

• Net ağırlık: 0,689 kg
• Brüt ağırlık: 0,8342 kg
• Dara ağırlığı: 0,1452 kg

Dış Karton
• EAN: 87 12581 43379 6
• Ambalaj sayısı: 4
• Dış karton (L x G x Y): 36,8 x 22 x 37,33 cm
• Net ağırlık: 2,756 kg
• Brüt ağırlık: 3,7518 kg
• Dara ağırlığı: 0,9958 kg
•
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