
 

 

Philips
Antenă TV digitală

Interior
18 dB cu amplificare
HDTV/UHF/VHF

SDV5100
Bucuraţi-vă de recepţie digitală

Antenă de 18 dB cu amplificare
Această antenă compactă, cu un singur dipol este proiectată pentru a funcţiona cu set-top 
box-ul dvs. Amplificarea de 18 dB asigură o rază şi o performanţă de recepţie mărite, astfel 
încât să puteţi recepţiona semnalul de care aveţi nevoie pentru a viziona posturi TV digitale.

Menţine calitatea semnalului
• Îmbunătăţiţi-vă semnalul cu o amplificare de până la 18 dB

Se potrivește perfect în decorul locuinţei dvs.
• Design compact

Ușor de amplasat
• Un singur dipol cu înclinare pentru o recepţie îmbunătăţită
• Bază cu greutate pentru o stabilitate fizică excelentă

Protejează împotriva pierderii semnalului
• Filtru de reducere a zgomotului împotriva pierderii semnalului

Ecologic
• Fără PVC/BFR pentru a respecta mediul



 Amplificare la 18 dB
Amplificarea de până la 18 dB crește semnalele slabe, 
lărgind intervalul de recepţie și oferindu-vă 
posibilitatea de a recepta mai multe semnale pe o 
distanţă mai mare.

Design compact
Designul compact al acestei antene se va potrivi 
perfect în decorul locuinţei dvs.

Un singur dipol cu înclinare
Dipolul unic, cu înclinare este un design simplu, cu un 
singur element care recepţionează ambele tipuri de 
semnale de emisie, orizontale și verticale. Deoarece 
semnalele pot fi polarizate fie orizontal, fie vertical, 
este important să le puteţi regla pe ambele.

Bază cu greutate
Baza cu greutate stabilizează poziţia antenei, astfel 
încât să beneficiaţi de mai multe poziţii.

Filtru de reducere a zgomotului
Filtru de reducere a zgomotului pentru protecţie 
împotriva pierderii semnalului

Fără PVC/BFR
Acest produs nu conţine materiale din PVC și BFR 
pentru a respecta mediul.
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Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

6 x 23,83 x 7,54 cm
• Greutate: 0,142 kg

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: UHF, VHF
• Lungimea cablului antenei: 150 cm
• Gain (antenă + amplificator): 18 dB
• Ieșire antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)

Alimentare
• Adaptor de alimentare: Inclus

Accesorii
• Manual de utilizare: Inclus

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 10 x 31 x 10 cm
• EAN: 87 12581 56415 5
• Greutate brută: 0,355 kg
• Greutate netă: 0,195 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy
• Greutate proprie: 0,16 kg

Cutie exterioară
• GTIN: 1 87 12581 56415 2
• Greutate brută: 2,47 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 32,2 x 21,5 x 30,2 cm
• Greutate netă: 1,170 kg
• Număr de ambalaje: 6
• Greutate proprie: 1,300 kg
•

Specificaţii
Antenă TV digitală
Interior 18 dB cu amplificare, HDTV/UHF/VHF

http://www.philips.com

