
 

 

Philips
Digital-TV-antenn

Inomhusbruk
18 dB förstärkning
HDTV/UHF/VHF

SDV5100
Njut av digital mottagning

18 dB förstärkt antenn
Den här enkla, kompakta dipolantennen är utformad för att fungera med din 
digitaldekoder. Dess 18 dB förstärkning ökar mottagningsräckvidden och prestandan så 
att du kan ta emot den signal du behöver för att titta på digital-TV.

Behåll signalkvaliteten
• Förstärk signalen och få upp till 18 dB förstärkning

Passar smidigt ihop med heminredningen
• Kompakt design

Enkel att placera
• En dipol med lutning för förbättrad mottagning
• Bas med extra tyngd vilket ger en utmärkt stabilitet

Skyddar mot signalförlust
• Brusreduceringsfilter mot signalförlust

Miljövänlig
• Fri från PVC/BFR med hänsyn till miljön



 18 dB förstärkning
Upp till 18 dB förstärkning som förstärker svaga 
signaler, utökar mottagningsområdet och gör att du 
kan ta emot fler signaler på ett längre avstånd.

Kompakt design
Antennens kompakta design gör att den enkelt 
smälter in i heminredningen.

En dipol med lutning
Den enkla dipolen med lutning är en enkel 
utformning med ett element som används till att ta 
emot både horisontella och vertikala 
utsändningssignaler. Eftersom signalerna kan ha 
antingen horisontell eller vertikal polaritet är det 
viktigt att det går att justera båda.

Bas med extra tyngd
Basen med extra tyngd gör antennen mer stabil vilket 
medför att du kan rikta den på fler sätt.

Brusreduceringsfilter
Brusreduceringsfilter skyddar mot signalförlust

Fri från PVC/BFR
Produkten innehåller inte PVC- och BFR-material 
med hänsyn till miljön.
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 6 x 23,83 x 7,54 cm
• Vikt: 0,142 kg

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: UHF, VHF
• Antennkabel-längd: 150 cm
• Förstärkning (antenn + förstärkare): 18 dB
• Antennutgång: 75 ohm koaxial (IEC75)

Effekt
• Nätadapter: Medföljer

Tillbehör
• Bruksanvisning: Medföljer

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 10 x 31 x 10 cm
• EAN: 87 12581 56415 5
• Bruttovikt: 0,355 kg
• Nettovikt: 0,195 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Taravikt: 0,16 kg

Yttre kartong
• GTIN: 1 87 12581 56415 2
• Bruttovikt: 2,47 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 32,2 x 21,5 x 30,2 cm
• Nettovikt: 1,170 kg
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Taravikt: 1,300 kg
•

Specifikationer
Digital-TV-antenn
Inomhusbruk 18 dB förstärkning, HDTV/UHF/VHF

http://www.philips.com

