
 

 

Philips
digitális TV-antenna

Beltéri
18 dB erősítésű
HDTV/UHF/VHF

SDV5100
Ismerje meg a digitális vétel adta előnyöket

18 dB erősítésű antenna
Ez az egyszerű kompakt dipólantenna a beltéri egységhez lett kialakítva. A 18 dB-es 
erősítés növeli a vételi tartományt és teljesítményt, ami lehetővé teszi a kívánt digitális TV-
csatornák vételét.

A megfelelő jelminőség érdekében
• Akár 18 dB-es jelerősítés

Könnyedén belesimul otthoni környezetébe
• Kompakt kialakítás

Egyszerű elhelyezés
• Egyetlen, dönthető dipólus a jobb vételért
• Nehezékkel ellátott talp a magasfokú stabilitás érdekében

Jelveszteség elleni védelem
• Zajcsökkentő szűrő a jelveszteség ellen

Környezetbarát
• PVC-/BFR-mentes: környezetbarát



 18 dB erősítés
Az akár 18 dB-es erősítés fokozza a gyenge jelek 
erősségét, kiterjesztve a vételi tartományt, ezáltal 
nagyobb vételkörzetben, több jel vételét teszi 
lehetővé.

Kompakt kialakítás
Az antenna kompakt kialakítása könnyedén belesimul 
majd otthoni környezetébe.

Egyetlen, dönthető dipólus
Az egyetlen, dönthető dipólus egyszerű, egyelemes 
kialakítást jelent, amely mind horizontális, mind 
vertikális jelek vételét lehetővé teszi. Mivel a 
sugárzott jelek egyaránt lehetnek vertikálisan, illetve 
horizontálisan polarizáltak, ezért fontos, hogy az 
antenna mindkét típusú jel vételét biztosítsa.

Nehezékkel ellátott talpazat
A nehezékkel ellátott talpazat nagyobb stabilitást, és 
ezáltal több különböző elhelyezési lehetőséget 
biztosít.

Zajcsökkentő szűrő
A zajcsökkentő szűrő védelmet nyújt a jelveszteség 
ellen

PVC-/BFR-mentes
A környezet védelme érdekében ez a termék nem 
tartalmaz PVC-t és brómozott égésgátlót.
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Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

6 x 23,83 x 7,54 cm
• Tömeg: 0,142 kg

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: UHF, VHF
• Antennakábel hossza: 150 cm
• Nyereség (antenna + erősítő): 18 dB
• Antennakimenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)

Tápellátás
• Hálózati adapter: Mellékelve

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: Mellékelve

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Dummy

• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 
10 x 31 x 10 cm

• EAN: 87 12581 56415 5
• Bruttó tömeg: 0,355 kg
• Nettó tömeg: 0,195 kg
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Dummy
• Táratömeg: 0,16 kg

Külső kartondoboz
• GTIN: 1 87 12581 56415 2
• Bruttó tömeg: 2,47 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

32,2 x 21,5 x 30,2 cm
• Nettó tömeg: 1,170 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Táratömeg: 1,300 kg
•

Műszaki adatok
digitális TV-antenna
Beltéri 18 dB erősítésű, HDTV/UHF/VHF

http://www.philips.com

