
 

 

Philips
Digitální televizní anténa

Pro domácí použití
Se zesilovačem 36 dB
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV5120
Vychutnejte si digitální příjem

Anténa se zesílením 36 dB
Tato anténa se zesilovačem vybavená filtrem redukce šumu a proměnlivým ovládáním zisku byla 
navržena pro zlepšený příjem digitálního a analogového vysílání. Napájení 230–240 V nebo 12 V 
(stejnosměrný proud) je ideální pro použití v domácnosti, na lodi, v karavanu nebo pro táborníky.

Zachovává kvalitu signálu
• Zesílení až 36 dB zlepšuje signál

Snadná instalace
• Naklápěcí a otočné polohování
• Nastavitelný zisk

Zabraňuje ztrátě signálu
• Filtr redukce šumu chrání před ztrátou signálu

Proměnlivé napájení
• Volitelné napájení stejnosměrným proudem

Bez rušení
• Bez rušení (3G/4G/LTE)



 Zesílení 36 dB
Zesílení až do 36 dB zesiluje slabé signály a tím 
rozšiřuje rozsah příjmu a umožňuje přijímat více 
signálů na delší vzdálenost.

Naklápěcí a otočné polohování
Úhel otáčení 330° a možnost naklonění o 90° 
umožňuje nastavení prvku UHF a dosáhnout 
maximálního signálu

Nastavitelný zisk
Umožňuje snadno zlepšit rozsah příjmu

Filtr redukce šumu
Filtr redukce šumu chrání před ztrátou signálu

Volitelné napájení stejnosměrným 
proudem
Přenosná vnitřní anténa pro domácnost, na loď, pro 
karavan a pro táborníky s napájením 220 V stř. 
(součástí balení) nebo 12 V ss (není součástí balení)
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Tuner/příjem/vysílání
• Anténní výstup: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Pásma tuneru: UHF, FM, VHF
• Délka anténního kabelu: 180 cm
• Zisk (anténa + zesilovač): 36 dB

Spotřeba
• Adaptér napájení: Obsahuje

Příslušenství
• Uživatelská příručka: Obsahuje

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19 x 31 x 6,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,462 kg
• Hrubá hmotnost: 0,713 kg
• Hmotnost obalu: 0,251 kg

• EAN: 87 12581 56417 9
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karta
• Typ umístění poličky: Zavěšení

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 30,5 x 28,5 x 21,5 cm
• Čistá hmotnost: 1,848 kg
• Hrubá hmotnost: 3,2 kg
• Hmotnost obalu: 1,352 kg
• Počet spotřebitelských balení: 4
• GTIN: 1 87 12581 56417 6

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 15 x 4,6 x 24,8 cm
• Hmotnost: 0,462 kg
•

Specifikace
Digitální televizní anténa
Pro domácí použití Se zesilovačem 36 dB, HDTV/UHF/VHF/FM
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