
 

Philips
TV-antenna

UHF/VHF/FM
Beltéri 45 dB erősítés

SDV4240
Digitális TV- és FM-jelek vétele

ezzel a 45 dB erősítésű antennával
Ez a 45 dB erősítésű antenna digitális beltéri egységhez készült, analóg TV- és FM-jelek 
vételére is alkalmas. Síkpanel kialakításának köszönhetően az antenna képes venni a 
digitális TV-adásokat.

Élvezze a több programozási lehetőséget!
• 45 dB-es, állítható erősítés
• Lapos UHF antenna a jobb vételhez
• VHF/FM dipólantenna a tökéletes vételhez

Javítsa a képminőséget!
• Érintőképernyős vezérlés LED-jellel
• Az alacsony zajerősítés megőrzi a jel minőségét

Csillogó, modern kivitel
• Fényes kivitelével kiválóan illeszkedik a modern televíziók stílusához
 



 45 dB erősítés
A 45 dB-es erősítés fokozza a gyenge jelek erősségét, 
kiterjesztve a vételi tartományt, ezáltal nagyobb 
vételkörzetben, több jel vételét teszi lehetővé.

Kialakítása nagyszerűen illik a TV-khez
Az egyszerű, elegáns vonalvezetésű kialakítás 
nagyszerűen harmonizál a legmodernebb televíziók 
formavilágával.

Érintőképernyős vezérlés LED-del
Egyszerű érintőképernyős vezérléssel növelhető 
vagy csökkenthető, illetve egy pillantással leolvasható 
az erősítés mértéke.

Lapos UHF antenna
A rendkívül hatékony lapos UHF antenna jobb vételt 
biztosít, mint a hagyományos hurokantennák. A 
lapos kivitelnek köszönhetően az antenna összegyűjti 
a jeleket a jobb vétel érdekében.

Alacsony zajerősítés
Az állítható erősítéssel együtt az alacsony zajerősítés 
nagy vételtartományt és jó jelminőséget biztosít.

VHF/FM dipól antenna
VHF/FM dipól antennával VHF-sávtartományban 
sugárzott TV-műsorokat és FM-sávtartományban 
sugárzott rádióadásokat vehet. A dipólusok 
kihajtásával és beállításával a jelek optimális vétele 
érhető el.
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Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennakimenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Hangolási sávok: UHF, VHF, FM
• Antennakábel hossza: 2 m cm
• Nyereség (antenna + erősítő): 45 dB

Tápkapcsoló
• LED állapot-kijelzője: Zöld
• Hálózati adapter: Mellékelve

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Termék tömege: 1. kg
• Bruttó tömeg: 1,605 kg
• Önsúly: 0,200 kg
• Nettó tömeg: 1,405 kg
• Termék méretei (Sz x Ma): 240 x 230 mm
• Termék vastagsága: 150 mm

Csomagolásadatok
• Mennyiség: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02446 9
• Bruttó tömeg: 1,605 kg
• Önsúly: 0,200 kg
• Nettó tömeg: 1,405 kg
• Hosszúság: 180 mm
• Szélesség: 247 mm
• Magasság: 320 mm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96303 9
• Mennyiség: 4
• Bruttó tömeg: 6,920 kg
• Önsúly: 0,5 kg
• Nettó tömeg: 6,420 kg
• Hosszúság: 664 mm
• Szélesség: 324 mm
• Magasság: 259 mm
•

Műszaki adatok
TV-antenna
UHF/VHF/FM Beltéri 45 dB erősítés

http://www.philips.com

