
 

 

„Philips“
skaitmeninė televizoriaus 
antena

Sustiprinta, patalpoms skirta
HDTV/UHF/VHF

SDV5225
Geresnė skaitmeninė kokybė

Patalpoms skirta sustiprinta antena
Ši sustiprinta antena su triukšmo mažinimo filtru ir įvairių dažnių priėmimo valdymo 
funkcija sukurta kokybiškiau priimti skaitmenines ir analogines transliacijas. Jos unikalus 
plokščias dizainas lengvai pritaikomas prie namų interjero.

Paprastas sumontavimas
• Nustatomas skvarbos reguliavimas ir LED galia

4K „Ultra HD“ televizijos ir garso kokybė
• Aktyvaus signalo stiprinimo technologija
• Signalo stiprinimas,kad būtų didesnis priėmimo signalų diapazonas

Nekenkia aplinkai
• Atitinka ES radijo ryšio įrangos direktyvą (RED)

Išsaugo kokybišką signalą
• Patobulintas 4G filtras užkerta kelią mobiliųjų signalų keliamiems trikdžiams.
• Triukšmo mažinimo filtras nuo signalo praradimo

Lengvai pritaikoma prie namų interjero
• Unikalus plokščias dizainas



 Atitinka ES RED
Atitinka ES radijo ryšio įrangos direktyvą (RED)

Triukšmo mažinimo filtras
4G ir triukšmo mažinimo filtras – išvenkite mobiliųjų 
signalų trikdžių, kad apsisaugotumėte nuo signalo 
praradimo.

Signalo stiprinimas
Signalo stiprinimas – priima ir sustiprina silpnus 
signalus, kad būtų didesnis priėmimo diapazonas ir 
rodytų itin aiškų vaizdą

Patobulintas 4G filtras
Patobulintas 4G filtras užkerta kelią mobiliųjų signalų 
keliamiems trikdžiams.
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Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antenos išvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
• Imtuvo diapazonas: UHF, VHF, HDTV
• Antenos laido ilgis: 150 cm

Maitinimas
• Maitinimo adapteris: Įtraukta

Priedai
• Vartotojo vadovas: Įtraukta

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

11,2 x 32,8 x 8,8 cm
• Grynasis svoris: 0,33 kg
• Bendras svoris: 0,54 kg
• Pakuotės svoris: 0,21 kg

• EAN: 87 12581 56418 6
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Išdėstymo tipas: Abu

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 23,8 x 19,4 x 32 cm
• Grynasis svoris: 1,32 kg
• Bendras svoris: 2,43 kg
• Pakuotės svoris: 1,11 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4
• GTIN: 1 87 12581 56418 3

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

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