
 

 

Philips
Ψηφιακή κεραία 
τηλεόρασης

Για εσωτερικούς χώρους
ενίσχυση 36 dB
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV5120
Απολαύστε ψηφιακή λήψη

Κεραία με ενίσχυση 36 dB
Αυτή η κεραία με ενίσχυση διαθέτει φίλτρο μείωσης θορύβου και μεταβλητό έλεγχο απολαβής, 

και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει βελτιωμένη λήψη ψηφιακών και αναλογικών μεταδόσεων. Με 

τροφοδοσία 230-240V AC ή 12V DC, η κεραία είναι ιδανική για χρήση στο σπίτι, το σκάφος ή το 

τροχόσπιτο

Σταθερή ποιότητα σήματος
• Ενισχύστε το σήμα σας με ενίσχυση έως και 36dB

Εύκολη ρύθμιση
• Τοποθέτηση με δυνατότητα κλίσης & περιστροφής
• Ρυθμιζόμενο στοιχείο ελέγχου απολαβής

Προστατεύει κατά της απώλειας σήματος
• Φίλτρο μείωσης θορύβου κατά της απώλειας σήματος

Μεταβλητή τροφοδοσία ρεύματος
• Προαιρετική τροφοδοσία ρεύματος DC

Χωρίς παρεμβολές
• Χωρίς παρεμβολές (3G/4G/LTE)



 Ενίσχυση 36 dB
Η δυνατότητα ενίσχυσης 36 dB αυξάνει την 
απόδοση των ασθενών σημάτων, επεκτείνει το 
εύρος λήψης και επιτρέπει τη λήψη περισσότερων 
σημάτων από μεγαλύτερη απόσταση.

Τοποθέτηση με δυνατότητα κλίσης & 
περιστροφής
Ακτίνα 330° με κλίση 90° που επιτρέπει την 
προσαρμογή του στοιχείου UHF για μέγιστη λήψη 
σήματος

Ρυθμιζόμενο στοιχείο ελέγχου 
απολαβής
Σας επιτρέπει να βελτιώσετε εύκολα την εμβέλεια 
λήψης

Φίλτρο μείωσης θορύβου
Φίλτρο μείωσης θορύβου για προστασία από 
απώλεια σήματος

Προαιρετική τροφοδοσία ρεύματος DC
Φορητή κεραία εσωτερικού χώρου για το σπίτι, το 
σκάφος, το τροχόσπιτο και το αυτοκινούμενο με 
220V AC (συμπεριλαμβάνεται) ή 12V DC (δεν 
συμπεριλαμβάνεται)
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Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Έξοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Ζώνες δέκτη: UHF, FM, VHF
• Μήκος καλωδίου κεραίας: 180 εκ.
• Απολαβή (κεραία + ενισχυτής): 36 dB

Ρεύμα
• Τροφοδοτικό: Περιλαμβάνονται στη συσκευασία

Αξεσουάρ
• Εγχειρίδιο χρήσης: Περιλαμβάνονται στη 
συσκευασία

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19 x 31 x 6,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,462 κ.
• Μικτό βάρος: 0,713 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,251 κ.

• EAN: 87 12581 56417 9
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Κάρτα
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

30,5 x 28,5 x 21,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,848 κ.
• Μικτό βάρος: 3,2 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,352 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• GTIN: 1 87 12581 56417 6

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

15 x 4,6 x 24,8 εκ.
• Βάρος: 0,462 κ.
•

Προδιαγραφές
Ψηφιακή κεραία τηλεόρασης
Για εσωτερικούς χώρους ενίσχυση 36 dB, HDTV/UHF/VHF/FM
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