
 

 

Philips
Antenă TV digitală

De interior Cu amplificare
HDTV/UHF/VHF

SDV5225
Performanţă digitală îmbunătăţită

Antenă de interior cu amplificare
Această antenă de amplificare cu filtru de reducere a zgomotului şi control variabil al 
amplificării a fost concepută pentru a asigura o recepţie îmbunătăţită pentru transmisiile 
analogice şi digitale. Designul său plat unic se va integra uşor în decorul locuinţei.

Instalare simplă
• Control reglabil al amplificării și LED de alimentare

4K Ultra HD TV și sunet de calitate
• Tehnologie de amplificare activă a semnalului
• Amplificarea semnalului pentru îmbunătăţirea razei de recepţie

Ecologic
• Respectă Directiva UE privind echipamentele radio (RED)

Menţine calitatea semnalului
• Filtrul 4G avansat previne interferenţele cu semnalele dispozitivelor mobile.
• Filtru de reducere a zgomotului împotriva pierderii semnalului

Se potrivește perfect în decorul locuinţei tale
• Design plat unic



 Respectă Directiva UE privind 
echipamentele radio
Respectă Directiva UE privind echipamentele radio 
(RED)

Filtru de reducere a zgomotului
Filtru 4G și de reducere a zgomotului – Previno 
interferenţele cu semnalele mobile pentru a proteja 
împotriva pierderii semnalului.

Amplificarea semnalului
Amplificarea semnalului – Recepţionează și amplifică 
semnalele slabe pentru a îmbunătăţi raza de recepţie 
și a oferi imagini de claritate excepţională

Filtru 4G avansat
Filtrul 4G avansat previne interferenţele cu 
semnalele dispozitivelor mobile.
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Tuner/Recepţie/Transmisie
• Ieșire antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Benzi tuner: UHF, VHF, HDTV
• Lungimea cablului antenei: 150 cm

Alimentare
• Adaptor de alimentare: Incluse

Accesorii
• Manual de utilizare: Incluse

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

11,2 x 32,8 x 8,8 cm
• Greutate netă: 0,33 kg
• Greutate brută: 0,54 kg
• Greutate proprie: 0,21 kg

• EAN: 87 12581 56418 6
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 23,8 x 19,4 x 32 cm
• Greutate netă: 1,32 kg
• Greutate brută: 2,43 kg
• Greutate proprie: 1,11 kg
• Număr de ambalaje: 4
• GTIN: 1 87 12581 56418 3

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 7,3 x 27,5 x 2,7 cm
• Greutate: 0,316 kg
•
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