
 

 

Philips
TV-antenna

HDTV/UHF/VHF/FM
Beltéri 39 dB erősítés

SDV5121
Ismerje meg a továbbfejlesztett digitális vétel adta előnyöket
analóg vételre is alkalmas
Ez a kis-zajú erősítővel és változtatható erősítésszabályozással rendelkező antenna a jobb 
vételt biztosít digitális ás analóg sugárzású műsorok esetén. 230–240 V vagy 12 V DC táplálása 
ideálissá teszi otthoni, hajós, kempingezés közbeni és lakókocsis használatra egyaránt.

A megfelelő jelminőség érdekében
• A jelerősség fokozása akár 39 dB-es kis-zajú erősítéssel

Jelveszteség elleni védelem
• Alacsony zajerősítés

Könnyű beállítás
• Változtatható erősítésszabályozás

Egyszerű elhelyezés
• Dőlési és forgatási pozícionálás

Változtatható tápellátás
• Változtatható tápellátás



 Változtatható erősítésszabályozás
Lehetővé teszi, hogy egyszerűen növelhesse a vételi 
tartományt

39 dB erősítés
Az akár 39 dB-es erősítés fokozza a gyenge jelek 
erősségét, kiterjesztve a vételi tartományt, ezáltal 
nagyobb vételkörzetben, több jel vételét teszi 
lehetővé.

Alacsony zajerősítés
Zavarmentes HDTV-vételt biztosít

Dőlési és forgatási pozícionálás
330°-os sugár 120°-os dőléssel lehetővé teszi az 
UHF-elem maximális jelerősségre való beállítását

Változtatható tápellátás
Hordozható beltéri antenna otthoni, hajós, 
kempingezés közbeni és lakókocsis használatra 220 V 
AC (tartozék) vagy 12 V DC (nem tartozék) 
tápadapterrel
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Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennakimenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Hangolási sávok: UHF, VHF, FM
• Antennakábel hossza: 180 cm
• Nyereség (antenna + erősítő): 39 dB

Tápkapcsoló
• Táplálás LED indikátora: Kék
• Hálózati adapter: Mellékelve

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: Felhasználói kézikönyv

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

37,6 x 23,6 x 42,2 cm

• Nettó tömeg: 3,534 kg
• Bruttó tömeg: 5,4 kg
• Önsúly: 1,866 kg
• EAN: 87 12581 47888 9
• Fogyasztói csomagolások száma: 6

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

22,4 x 36,8 x 6,9 cm
• Nettó tömeg: 0,589 kg
• Bruttó tömeg: 0,841 kg
• Önsúly: 0,252 kg
• EAN: 87 12581 44794 6
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Doboz
•
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