
 

 

Philips
TV anténa

HDTV/UHF/VHF/FM
Interiér Zosilnenie 36 dB

SDV5120
Vychutnajte si kvalitnejší digitálny príjem

funguje aj s analógovým príjmom
Táto anténa s nízkošumovým zosilňovačom a meniteľným ovládaním zosilnenia bola navrhnutá tak, aby 

poskytovala kvalitnejší príjem analógového aj digitálneho vysielania. S napájaním prostredníctvom 230 – 

240 V alebo 12 V DC sa ideálne hodí na používanie doma, na lodi, v karavane alebo pri kempovaní.

Prijímajte vždy kvalitný signál
• Zosilnite signál až o 36 dB

Chráni pred stratou signálu
• Nízkošumové zosilnenie

Jednoduchá inštalácia
• Nastaviteľné ovládanie zosilnenia

Ľahko sa umiestňuje
• Nastavenie polohy nakláňaním a otáčaním

Meniteľný zdroj napájania
• Voliteľný zdroj napájania jednosmerným prúdom



 Nastaviteľné ovládanie zosilnenia
Umožňuje jednoducho zvýšiť rozsah príjmu

Zosilnenie 36 dB
Zosilnenie až 36 dB zosilní slabé signály, čím sa 
rozšíri váš rozsah príjmu a umožní vám prijímať viac 
signálov na väčšiu vzdialenosť.

Nízkošumové zosilnenie
Poskytuje príjem HDTV bez šumu

Nastavenie polohy nakláňaním a 
otáčaním
Polomer otáčania 330° s naklonením 120° umožňuje 
nastavenie prvku UHF do polohy s najsilnejším 
signálom

Voliteľný zdroj napájania jednosmerným 
prúdom
Prenosná interiérová anténa do domu, lode, 
karavanu a kempu s napájaním 220 V AC (súčasť 
dodávky) alebo 12 V DC (nie je súčasťou dodávky)
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Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténny výstup: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
• Pásma tunera: UHF, FM, VHF
• Dĺžka antén. kábla: 180 cm
• Zisk (anténa+zosilňovač): 36 dB

Príkon
• Indikačná LED dióda napájania: Modré
• Napájací adaptér: Pribalené

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: Manuál používateľa

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 42,5 x 23 7 x 42,1 cm

• Čistá hmotnosť: 3,66 kg
• Hmotnosť brutto: 6,016 kg
• Hmotnosť obalu: 2,356 kg
• EAN: 87 12581 47886 5
• Počet užívateľských balení: 6

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 22,3 x 36,8 x 6,8 cm
• Čistá hmotnosť: 0 61 kg
• Hmotnosť brutto: 0,867 kg
• Hmotnosť obalu: 0,257 kg
• EAN: 87 12581 44866 0
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Škatuľa
•
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