
 

 

Philips
Antena de TV digital

Interior
18 dB amplificados
HDTV/UHF/VHF

SDV5100
Desfrute de recepção digital

Antena de 18 dB amplificados
Esta antena compacta de dípolo único foi concebida para funcionar com a sua set-top 
box. A sua amplificação de 18 dB aumenta o alcance da recepção e melhora o seu 
desempenho para que possa receber o sinal necessário para ver TV digital.

Mantenha a qualidade do seu sinal
• Melhore o seu sinal com uma amplificação até 18 dB

Adapta-se facilmente à decoração de sua casa
• Design compacto

Fácil de posicionar
• Dipolo único com inclinação para recepção melhorada
• Base equilibrada para uma estabilidade física excelente

Protecção contra perda de sinal
• Filtro de redução do ruído contra perdas de sinal

Amigo do ambiente
• Sem PVC / BFR para respeitar o ambiente



 Amplificação de 18 dB
A amplificação de 18 dB aumenta os sinais fracos, 
expandindo a sua gama de recepção e permitindo-lhe 
receber mais sinais a uma distância maior.

Design compacto
O design compacto desta antena enquadrar-se-á 
facilmente na decoração de sua casa.

Dipolo único com inclinação
O dipolo único com inclinação é um elemento de 
design simples, que recebe sinais de transmissão 
horizontais e verticais. Uma vez que os sinais podem 
ser polarizados horizontal ou verticalmente, é 
importante que se ajuste a ambos.

Base equilibrada
A base equilibrada estabiliza a posição da antena para 
que possa desfrutar de mais possibilidades de 
posicionamento.

Filtro de redução do ruído
Filtro de redução do ruído para proteger contra 
perdas de sinal

Sem PVC / BFR
Este produto não contém materiais em PVC e BFR 
para respeitar o ambiente.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

6 x 23,83 x 7,54 cm
• Peso: 0,142 kg

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: UHF, VHF
• Comprimento do cabo da antena: 150 cm
• Ganho (antena + amplificador): 18 dB
• Saída de antena: 75 ohm coaxial (IEC75)

Alimentação
• Adaptador de corrente: Incluído

Acessórios
• Manual do utilizador: Incluído

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

• Dimensões da embalagem (L x A x P): 
10 x 31 x 10 cm

• EAN: 87 12581 56415 5
• Peso bruto: 0,355 kg
• Peso líquido: 0,195 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tara: 0,16 kg

Embalagem exterior
• GTIN: 1 87 12581 56415 2
• Peso bruto: 2,47 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

32,2 x 21,5 x 30,2 cm
• Peso líquido: 1,170 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Tara: 1,300 kg
•

Especificações
Antena de TV digital
Interior 18 dB amplificados, HDTV/UHF/VHF
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