
 

 

Philips
Digitální televizní anténa

Pro domácí použití se zesilovačem

HDTV/UHF/VHF

SDV5225
Zlepšený digitální výkon

Anténa pro domácí použití se zesilovačem
Tato anténa se zesilovačem vybavená filtrem redukce šumu a proměnlivým ovládáním 
zisku byla navržena pro zlepšený příjem digitálního a analogového vysílání. Jedinečný 
plochý design snadno včleníte do vzhledu vaší domácnosti.

Snadná instalace
• Nastavitelné ovládání zisku a kontrolka napájení LED

Televizní obraz a zvuk v kvalitě 4K Ultra HD TV
• Technologie aktivního zesílení signálu
• Zesílení signálu pro zajištění většího dosahu

Šetrné k životnímu prostředí
• Vyhovuje požadavkům směrnice o rádiových zařízeních (RED) EU

Zachovává kvalitu signálu
• Pokročilý filtr 4G zabraňuje rušení z mobilních zařízení
• Filtr redukce šumu chrání před ztrátou signálu

Snadno včleníte do domácnosti
• Jedinečné ploché provedení



 Vyhovuje požadavkům směrnice 
RED EU
Vyhovuje požadavkům směrnice o rádiových 
zařízeních (RED) EU

Filtr redukce šumu
Filtr 4G a redukce šumu – zabraňuje rušení 
z mobilních zařízení a chrání před ztrátou signálu.

Zesílení signálu
Zesílení signálu – zajistěte si větší dosah a křišťálově 
čistý obraz prostřednictvím zesílení slabého signálu

Pokročilý filtr 4G
Pokročilý filtr 4G zabraňuje rušení z mobilních 
zařízení
SDV5225/12

Přednosti
Datum vydání 2022-04-24

Verze: 7.0.11

12 NC: 8670 000 68087
EAN: 87 12581 56418 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Tuner/příjem/vysílání
• Anténní výstup: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Pásma tuneru: UHF, VHF, HDTV
• Délka anténního kabelu: 150 cm

Spotřeba
• Adaptér napájení: Obsahuje

Příslušenství
• Uživatelská příručka: Obsahuje

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 11,2 x 32,8 x 8,8 cm
• Čistá hmotnost: 0,33 kg
• Hrubá hmotnost: 0,54 kg
• Hmotnost obalu: 0,21 kg

• EAN: 87 12581 56418 6
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Typ umístění poličky: Obojí

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 23,8 x 19,4 x 32 cm
• Čistá hmotnost: 1,32 kg
• Hrubá hmotnost: 2,43 kg
• Hmotnost obalu: 1,11 kg
• Počet spotřebitelských balení: 4
• GTIN: 1 87 12581 56418 3

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 7,3 x 27,5 x 2,7 cm
• Hmotnost: 0,316 kg
•

Specifikace
Digitální televizní anténa
Pro domácí použití se zesilovačem HDTV/UHF/VHF
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