
 

 

Philips
Digitální televizní anténa

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

SDV5122P
Zlepšený digitální výkon

Anténa se zesílením 36 dB
Tato zesílená anténa vybavená nízkošumovým zesilovačem byla navržena pro zlepšený 
příjem digitálního vysílání. Kompaktní a úhledné provedení se postará o to, že anténa 
snadno zapadne do vašeho interiéru.

Zachovává kvalitu signálu
• Zesílení až 36 dB zlepšuje signál

Snadno včleníte do domácnosti
• Kompaktní provedení

Užijte si více možností programování
• Vodorovné nebo svislé umístění pro příjem UHF

Zabraňuje ztrátě signálu
• Filtr redukce šumu chrání před ztrátou signálu



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

Kompaktní provedení
Díky kompaktnímu provedení anténu snadno 
včleníte do domácnosti.

Obousměrné umístění
Umožňuje anténu nastavit vodorovně nebo svisle na 
příjem nejsilnějšího signálu, takže se vyrovnávají 
různé druhy vysílacích signálů.

Filtr redukce šumu
Filtr redukce šumu chrání před ztrátou signálu
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Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

10,5 x 19,3 x 10,5 cm
• Hmotnost: 0,201 kg

Tuner/příjem/vysílání
• Délka anténního kabelu: 180 cm
• Zisk (anténa + zesilovač): 36 dB
• Pásma tuneru: UHF

Spotřeba
• Adaptér napájení: včetně

Příslušenství
• Uživatelský manuál: včetně

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Zavěšení
• Rozměry balení (Š x V x H): 21,5 x 31 x 6,2 cm
• Čistá hmotnost: 0,317 kg
• Hrubá hmotnost: 0,527 kg
• Hmotnost obalu: 0,21 kg
• EAN: 87 12581 62433 0
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karta

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 30,1 x 27,1 x 23,7 cm
• Čistá hmotnost: 1,268 kg
• Hrubá hmotnost: 2,44 kg
• Hmotnost obalu: 1,172 kg
• GTIN: 1 87 12581 62433 7
• Počet spotřebitelských balení: 4
•

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