
 

 

Philips
digitális TV-antenna

Beltéri, aktív
HDTV/UHF/VHF

SDV5225
Megnövelt digitális teljesítmény

Beltéri, aktív antenna
A zajcsökkentő szűrővel és változtatható erősítésszabályozással rendelkező antennát a 
digitális és analóg sugárzású műsorok jobb vételére terveztük. Egyedi lapos kialakítása 
révén könnyedén illeszkedik otthona berendezéséhez.

Könnyű beállítás
• Állítható erősítés-szabályozás és kék táplálásjelző LED

4K-UHD TV kép- és hangminőség
• Aktív jelerősítő technológia
• Jelerősítés a vételi körzet növelése érdekében

Környezetbarát
• Megfelel az EU rádióberendezésekre vonatkozó irányelvének (RED)

A megfelelő jelminőség érdekében
• A fejlett 4G-szűrő megelőzi a mobiljelek okozta interferenciát
• Zajcsökkentő szűrő a jelkimaradás ellen

Könnyedén belesimul otthoni környezetébe
• Egyedülálló lapos kialakítás



 Megfelel az EU RED irányelvnek
Megfelel az EU rádióberendezésekre vonatkozó 
irányelvének (RED)

Zajcsökkentő szűrő
4G- és zajcsökkentő szűrő – a jelveszteség elleni 
védelem érdekében megakadályozza a mobiljelek 
okozta interferenciát.

Jelerősítés
Jelerősítés – gyenge jelek vétele és felerősítése a 
vételi körzet növelése és a kristálytiszta képek 
biztosítása érdekében

Fejlett 4G-szűrő
A fejlett 4G-szűrő megelőzi a mobiljelek okozta 
interferenciát
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Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennakimenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Hangolási sávok: UHF, VHF, HDTV
• Antennakábel hossza: 150 cm

Tápellátás
• Hálózati adapter: Mellékelve

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: Mellékelve

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

11,2 x 32,8 x 8,8 cm
• Nettó tömeg: 0,33 kg
• Bruttó tömeg: 0,54 kg
• Táratömeg: 0,21 kg
• EAN: 87 12581 56418 6

• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

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

23,8 x 19,4 x 32 cm
• Nettó tömeg: 1,32 kg
• Bruttó tömeg: 2,43 kg
• Táratömeg: 1,11 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
• GTIN: 1 87 12581 56418 3

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

7,3 x 27,5 x 2,7 cm
• Tömeg: 0,316 kg
•
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