
 

 

Philips
Cyfrowa antena 
telewizyjna

Pokojowa
Wzmocnienie 30 dB
HDTV/UHF/VHF/UKF

SDV5118P
Odbiór kanałów cyfrowych

Antena ze wzmocnieniem 30 dB
Antena ze wzmocnieniem o ulepszonej funkcji filtrowania szumów i stopniowej regulacji wzmocnienia 

sygnału zapewnia dobry odbiór kanałów analogowych i cyfrowych. Antena zasilana prądem 

przemiennym 100–240 V lub prądem stałym 6 V doskonale sprawdza się w warunkach domowych, na 

jachcie czy w przyczepach kempingowych.

Utrzymaj jakość sygnału
• Zwiększ sygnał dzięki wzmocnieniu 30 dB

Łatwa instalacja
• Regulacja nachylenia i obrotu
• Możliwość regulacji wzmocnienia

Ochrona przed utratą sygnału
• Ochrona przed utratą sygnału

Możliwość korzystania z różnych źródeł zasilania
• Opcjonalne zasilanie prądem stałym



 Wzmocnienie 30 dB
Wzmocnienie 30 dB zwiększa siłę słabych sygnałów, 
poprawiając zakres odbioru i pozwalając odbierać 
więcej sygnałów na większych dystansach.

Regulacja nachylenia i obrotu
Promień 330° z możliwością nachylenia o 120° 
pozwala dostosować element UHF w celu uzyskania 
najlepszej jakości sygnału

Możliwość regulacji wzmocnienia
Pozwala w łatwy sposób poprawić zakres odbioru

Filtr redukcji szumów
Filtr redukcji szumów chroni przed utratą sygnału

Opcjonalne zasilanie prądem stałym
Przenośna antena pokojowa z zasilaczem 100–240 V 
AC (w zestawie) do domu albo do przyczepy 
turystycznej lub kempingowej i na jacht z zasilaczem 
samochodowym 6 V DC (niedołączony do zestawu)
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Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

15,71 x 18,47 x 9,85 cm
• Waga: 0,369 kg

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Wyjście antenowe: 75 omów, koncentryczne 

(IEC75)
• Pasma tunera: UHF, UKF, VHF
• Długość przewodu antenowego: 150 cm
• Wzmocnienie (antena + wzmacniacz): 30 dB

Zasilanie
• Zasilacz: Dołączony

Akcesoria
• Instrukcja obsługi: Dołączony

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 31 x 6,5 cm
• Waga netto: 0,497 kg
• Waga brutto: 0,696 kg
• Ciężar opakowania: 0,199 kg
• EAN: 87 12581 60167 6
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

28 x 21 x 30 cm
• Waga netto: 1,988 kg
• Waga brutto: 3,1 kg
• Ciężar opakowania: 1,112 kg
• EAN: 87 12581 60168 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
•

Dane techniczne
Cyfrowa antena telewizyjna
Pokojowa Wzmocnienie 30 dB, HDTV/UHF/VHF/UKF
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