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SDV5225
Βελτιωμένη ψηφιακή απόδοση

Κεραία εσωτερικού χώρου με ενίσχυση
Αυτή η κεραία με ενίσχυση διαθέτει φίλτρο μείωσης θορύβου και μεταβλητό έλεγχο 
απολαβής, και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει βέλτιστη λήψη ψηφιακών και αναλογικών 
μεταδόσεων. Ο μοναδικός επίπεδος σχεδιασμός της ταιριάζει σε κάθε σπίτι.

Εύκολη ρύθμιση
• Ρυθμιζόμενος έλεγχος απολαβής και power LED

Τηλεόραση και ήχος με ποιότητα 4K Ultra HD
• Τεχνολογία ενίσχυσης ενεργού σήματος
• Ενίσχυση σήματος για βελτίωση του εύρους λήψης

Φιλική προς το περιβάλλον
• Συμμόρφωση με την Οδηγία της ΕΕ για τον Ραδιοεξοπλισμό (RED)

Σταθερή ποιότητα σήματος
• Εξελιγμένο φίλτρο 4G που αποτρέπει τις παρεμβολές από κινητές συσκευές.
• Φίλτρο μείωσης θορύβου κατά της απώλειας σήματος

Ταιριάζει σε κάθε σπίτι
• Μοναδικός επίπεδος σχεδιασμός



 Συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή Οδηγία 
RED
Συμμόρφωση με την Οδηγία της ΕΕ για τον 
Ραδιοεξοπλισμό (RED)

Φίλτρο μείωσης θορύβου
4G και φίλτρο μείωσης θορύβου: Αποφύγετε τις 
παρεμβολές από τα σήματα των κινητών 
συσκευών, για προστασία από απώλεια σήματος.

Ενίσχυση σήματος
Ενίσχυση σήματος: Λαμβάνει και ενισχύει τα 
ασθενή σήματα για τη βελτίωση της εμβέλειας 
λήψης και την απόδοση ευκρινέστατων εικόνων

Εξελιγμένο φίλτρο 4G
Εξελιγμένο φίλτρο 4G που αποτρέπει τις 
παρεμβολές από κινητές συσκευές.
SDV5225/12

Χαρακτηριστικά
Ημερομηνία έκδοσης 
2022-04-24

Έκδοση: 7.0.11

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

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Έξοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Ζώνες δέκτη: UHF, VHF, HDTV
• Μήκος καλωδίου κεραίας: 150 εκ.

Ρεύμα
• Τροφοδοτικό: Περιλαμβάνονται στη συσκευασία

Αξεσουάρ
• Εγχειρίδιο χρήσης: Περιλαμβάνονται στη 
συσκευασία

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

11,2 x 32,8 x 8,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,33 κ.
• Μικτό βάρος: 0,54 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,21 κ.

• EAN: 87 12581 56418 6
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

23,8 x 19,4 x 32 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,32 κ.
• Μικτό βάρος: 2,43 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,11 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• GTIN: 1 87 12581 56418 3

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

7,3 x 27,5 x 2,7 εκ.
• Βάρος: 0.316 κ.
•

Προδιαγραφές
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