
 

 

Philips
TV-antenn

UHF/VHF/FM
Inomhusbruk
45 dB förstärkning

SDV4240
Ta emot digital-TV- och FM-signaler

med den här antennen med 45 dB förstärkning
Antenn för digital-TV med 45 dB förstärkning. Den kan även ta emot analoga TV- och 
FM-signaler. Den platta designen gör att antennen tar emot den signal du behöver för att 
se på digital-TV.

Få fler programmeringsalternativ
• 45 dB justerbar förstärkning
• Platt UHF-antenn för förbättrad mottagning
• VHF-/FM-dipoler för utökad mottagning

Förbättra bildkvaliteten
• Pekkontroll med LED-signal
• Låg brusförstärkning upprätthåller signalkvaliteten

Tunn, modern design
• Snygga, rena linjer passar dagens nya TV-apparater



 45 dB förstärkning
45 dB förstärkning förstärker svaga signaler, utökar 
mottagningsområdet och gör att du kan ta emot fler 
signaler på ett längre avstånd.

Rena linjer passar TV-apparater
Enkla, eleganta och rena linjer passar dagens TV-
apparater.

Pekkontroll med LED
Enkel pekkontroll ökar eller minskar 
förstärkningsstyrkan. Du ser även 
förstärkningsstyrkan direkt.

Platt UHF-antenn
Den högeffektiva platta UHF-antennen ger 
förbättrad mottaning via vanliga ramantenner. Den 
platta designen gör att signalen koncentreras vilket 
ger bättre mottagning.

Låg brusförstärkning
Tillsammans med den justerbara förstärkningen ger 
den låga brusförstärkningen ett stort 
mottagningsområde och förbättrar signalens kvalitet.

VHF-/FM-dipoler
Med VHF-/FM-dipoler, som vanligen kallas 
"kaninöron", kan du ta emot TV-program som sänds 
på VHF-spektrumet och radio som sänds på FM-
spektrumet. Genom att förlänga och justera 
dipolerna får du de bästa signalerna.
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Mottagare/mottagning/sändning
• Antennutgång: 75 ohm koaxial (IEC75)
• Radioband: UHF, VHF, FM
• Antennkabel-längd: 2 m cm
• Förstärkning (antenn + förstärkare): 45 dB

Effekt
• Lysdiodsvisning för ström: Grön
• Nätadapter: Medföljer

Tillbehör
• Bruksanvisning: Bruksanvisning

Mått
• Produktvikt: 1. kg
• Bruttovikt: 1,605 kg
• Taravikt: 0,200 kg
• Nettovikt: 1,405 kg
• Produktens mått (B x H): 240 x 230 mm
• Produktens tjocklek: 150 mm

Förpackningsinformation
• Kvantitet: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02446 9
• Bruttovikt: 1,605 kg
• Taravikt: 0,200 kg
• Nettovikt: 1,405 kg
• Längd: 180 mm
• Bredd: 247 mm
• Höjd: 320 mm

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96303 9
• Kvantitet: 4
• Bruttovikt: 6,920 kg
• Taravikt: 0,5 kg
• Nettovikt: 6,420 kg
• Längd: 664 mm
• Bredd: 324 mm
• Höjd: 259 mm
•
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