
 

 

Philips
Antenă TV digitală

Interior
36 dB cu amplificare
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV5122P
Performanţă digitală îmbunătăţită

Antenă de 36 dB cu amplificare
Această antenă cu amplificare pentru zgomot redus este concepută pentru a furniza o 
recepţie îmbunătăţită pentru transmisiunile digitale. Designul său compact şi elegant 
permite acestei antene să se potrivească interiorului dvs.

Menţine calitatea semnalului
• Îmbunătăţiţi-vă semnalul cu o amplificare de până la 36 dB

Se potrivește perfect în decorul locuinţei dvs.
• Design compact

Mai multe opţiuni de programare
• Poziţionare orizontală și verticală pentru recepţie UHF

Protejează împotriva pierderii semnalului
• Filtru de reducere a zgomotului împotriva pierderii semnalului



 Amplificare la 36 dB
Amplificarea de până la 36 dB crește semnalele slabe, 
lărgind intervalul de recepţie și oferindu-vă 
posibilitatea de a recepta mai multe semnale pe o 
distanţă mai mare.

Design compact
Designul compact al acestei antene se va potrivi 
perfect în decorul locuinţei dvs.

Poziţionare în 2 moduri
Compensează diferitele tipuri de semnale de 
transmisie, permiţându-vă să reglaţi antena pentru a 
primi cel mai puternic semnal, fie orizontal, fie 
vertical.

Filtru de reducere a zgomotului
Filtru de reducere a zgomotului pentru protecţie 
împotriva pierderii semnalului
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Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

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

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Lungimea cablului antenei: 180 cm
• Gain (antenă + amplificator): 36 dB
• Benzi pentru tuner: UHF

Alimentare
• Adaptor de alimentare: inclus(e)

Accesorii
• Manual de utilizare: inclus(e)

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare

• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 
21,5 x 31 x 6,2 cm

• Greutate netă: 0,317 kg
• Greutate brută: 0,527 kg
• Greutate proprie: 0,21 kg
• EAN: 87 12581 62433 0
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Card

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 30,1 x 27,1 x 23,7 cm
• Greutate netă: 1,268 kg
• Greutate brută: 2,44 kg
• Greutate proprie: 1,172 kg
• GTIN: 1 87 12581 62433 7
• Număr de ambalaje: 4
•

Specificaţii
Antenă TV digitală
Interior 36 dB cu amplificare, HDTV/UHF/VHF/FM
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