
 

 

Philips
Digitálna TV anténa

Interiér
18 dB zosilene
HDTV/UHF/VHF

SDV5100
Vychutnajte si digitálny príjem

Zosilnená anténa 18 dB
Táto jednodipólová kompaktná anténa je navrhnutá tak, aby fungovala s vaším koncovým 
prijímačom. Jej 18 dB zosilnenie poskytuje širší príjmový rozsah a výkon, aby ste mohli 
prijímať signál, ktorý potrebujete na sledovanie digitálnej TV.

Prijímajte vždy kvalitný signál
• Zosilnite signál až o 18 dB

Ľahko zapadne do interiéru vašej domácnosti
• Kompaktný dizajn

Ľahko sa umiestňuje
• Jednodipól s nakláňaním pre zdokonalený príjem
• Vyvážená základňa pre vynikajúcu fyzickú stabilitu

Chráni pred stratou signálu
• Filter na redukciu šumu zabráni strate signálu

Šetrné k životnému prostrediu
• Bez obsahu PVC/BFR s ohľadom na životné prostredie



 18 dB zosilnenie
Zosilnenie až 18 dB zosilní slabé signály, čím sa 
rozšíri váš rozsah príjmu a umožní vám prijímať viac 
signálov na väčšiu vzdialenosť.

Kompaktný dizajn
Kompaktný dizajn tejto antény jednoducho zapadne 
do interiéru vašej domácnosti.

Jednodipól s nakláňaním
Jednodipól s nakláňaním je jednoduchý jednoprvkový 
dizajn, ktorý prijíma horizontálne a vertikálne 
vysielané signály. Keďže signály sú horizontálne alebo 
vertikálne polarizované, je dôležité, aby ste mohli 
nastaviť obidve.

Vyvážená základňa
Vyvážená základňa stabilizuje polohu antény, takže ju 
budete môcť lepšie polohovať.

Filter na redukciu šumu
Filter na redukciu šumu na ochranu pred stratou 
signálu

Bez obsahu PVC/BFR
Tento produkt neobsahuje materiály PVC a BFR, 
takže berie ohľad na životné prostredie.
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: UHF, VHF
• Dĺžka antén. kábla: 150 cm
• Zisk (anténa+zosilňovač): 18 dB
• Anténny výstup: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)

Príkon
• Napájací adaptér: Pribalené

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: Pribalené

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Rozmery balenia (Š x V x H): 10 x 31 x 10 cm
• EAN: 87 12581 56415 5
• Hmotnosť brutto: 0,355 kg
• Hmotnosť netto: 0,195 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
• Hmotnosť obalu: 0,16 kg

Vonkajší kartón
• GTIN: 1 87 12581 56415 2
• Hmotnosť brutto: 2,47 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 32,2 x 21,5 x 30,2 cm
• Hmotnosť netto: 1,170 kg
• Počet užívateľských balení: 6
• Hmotnosť obalu: 1,300 kg
•

Technické údaje
Digitálna TV anténa
Interiér 18 dB zosilene, HDTV/UHF/VHF
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