
 

 

Philips
Digitálna TV anténa

Interiér
Zosilnenie 36 dB
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV5122P
Kvalitnejší digitálny výkon

Zosilnená anténa 36 dB
Táto anténa s nízkošumovým zosilňovačom bola navrhnutá tak, aby poskytovala kvalitnejší 
príjem digitálneho vysielania. Vďaka svojmu kompaktnému a elegantnému dizajnu sa 
výborne hodí do každého interiéru.

Prijímajte vždy kvalitný signál
• Zosilnite signál až o 36 dB

Ľahko zapadne do interiéru vašej domácnosti
• Kompaktný dizajn

Vychutnajte si viac možností programovania
• Horizontálne aj vertikálne polohovanie na príjem UHF

Chráni pred stratou signálu
• Filter na redukciu šumu zabráni strate signálu



 Zosilnenie 36 dB
Zosilnenie až 36 dB zosilní slabé signály, čím sa 
rozšíri váš rozsah príjmu a umožní vám prijímať viac 
signálov na väčšiu vzdialenosť.

Kompaktný dizajn
Kompaktný dizajn tejto antény jednoducho zapadne 
do interiéru vašej domácnosti.

2-smerné polohovanie
Umožňuje kompenzáciu rôznych typoch vysielacích 
signálov, lebo vám umožní nastaviť anténu tak, aby 
prijímala ten najsilnejší signál, horizontálne či 
vertikálne.

Filter na redukciu šumu
Filter na redukciu šumu na ochranu pred stratou 
signálu
SDV5122P/12

Hlavné prvky
Dátum vydania  
2014-03-18

Verzia: 1.1.4

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

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Dĺžka antén. kábla: 180 cm
• Zisk (anténa+zosilňovač): 36 dB
• Pásma tunera: UHF

Príkon
• Napájací adaptér: súčasť balenia

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: súčasť balenia

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Zavesenie
• Rozmery balenia (Š x V x H): 21,5 x 31 x 6.2 cm
• Čistá hmotnosť: 0,317 kg
• Hmotnosť brutto: 0,527 kg
• Hmotnosť obalu: 0,21 kg
• EAN: 87 12581 62433 0
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Kartón

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 30,1 x 27,1 x 23 7 cm
• Čistá hmotnosť: 1,268 kg
• Hmotnosť brutto: 2 44 kg
• Hmotnosť obalu: 1,172 kg
• GTIN: 1 87 12581 62433 7
• Počet užívateľských balení: 4
•

Technické údaje
Digitálna TV anténa
Interiér Zosilnenie 36 dB, HDTV/UHF/VHF/FM
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