
 

 

Philips
digitális TV-antenna

Beltéri
36 dB erősítésű
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV5122P
Megnövelt digitális teljesítmény

36 dB erősítésű antenna
Ez a kis-zajú erősítővel rendelkező antenna jobb vételt biztosít digitális sugárzású műsorok 
esetén. Kompakt és kis helyet foglaló kialakításának köszönhetően könnyen illeszkedik az 
otthoni környezetbe.

A megfelelő jelminőség érdekében
• Akár 36 dB-es jelerősítés

Könnyedén belesimul otthoni környezetébe
• Kompakt kialakítás

Élvezze a több programozási lehetőséget!
• Vízszintes és függőleges elhelyezés az UHF vételhez

Jelveszteség elleni védelem
• Zajcsökkentő szűrő a jelveszteség ellen



 36 dB-es erősítés
Az akár 36 dB-es erősítés fokozza a gyenge jelek 
erősségét, kiterjesztve a vételi tartományt, ezáltal 
nagyobb vételkörzetben, több jel vételét teszi 
lehetővé.

Kompakt kialakítás
Az antenna kompakt kialakítása könnyedén belesimul 
majd otthoni környezetébe.

Kétféle elhelyezés
Korrigálja a különféle rádiójeleket azáltal, hogy 
vízszintes és függőleges elhelyezést is lehetővé tesz. 
Így az antennát a legerősebb jel irányába állíthatja be.

Zajcsökkentő szűrő
A zajcsökkentő szűrő védelmet nyújt a jelveszteség 
ellen
SDV5122P/12

Fénypontok
Kiadás dátuma  
2013-12-03

Verzió: 1.1.4

12 NC: 8670 000 83345
EAN: 08 71258 16243 30

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

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

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennakábel hossza: 180 cm
• Nyereség (antenna + erősítő): 36 dB
• Hangolási sávok: UHF

Tápellátás
• Hálózati adapter: mellékelt

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: mellékelt

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Akasztó

• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 
21,5 x 31 x 6,2 cm

• Nettó tömeg: 0,317 kg
• Bruttó tömeg: 0,527 kg
• Táratömeg: 0,21 kg
• EAN: 87 12581 62433 0
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Kártya

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

30,1 x 27,1 x 23,7 cm
• Nettó tömeg: 1,268 kg
• Bruttó tömeg: 2,44 kg
• Táratömeg: 1,172 kg
• GTIN: 1 87 12581 62433 7
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
•
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Digitális TV-antenna
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