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Ψηφιακή κεραία 
τηλεόρασης

Εσωτερικού/εξωτερικού χώρου

ενίσχυση 36 dB
HDTV/UHF

SDV5228
Εναλλαγή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Κεραία ψηφιακής τηλεόρασης με ενίσχυση 36 dB
Αυτή η κεραία με ενίσχυση παρέχει εξαιρετική ψηφιακή και αναλογική λήψη, ενώ 
είναι κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με μικρό μέγεθος και 
πολλές επιλογές στερέωσης, μπορείτε να την εγκαταστήσετε πανεύκολα.

Σταθερή ποιότητα σήματος
• Ενισχύστε το σήμα σας με ενίσχυση έως και 36dB
• Εξελιγμένο φίλτρο 4G/GSM που αποτρέπει τις παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα

Εύκολη εγκατάσταση παντού
• Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός για εύκολη εγκατάσταση
• Διάφορες επιλογές ανάρτησης για εύκολη εγκατάσταση

Προσαρμογή της εμφάνισης
• Βαφόμενη επιφάνεια, παντός καιρού, για διαμόρφωση

Προστατεύει κατά της απώλειας σήματος
• Φίλτρο μείωσης θορύβου κατά της απώλειας σήματος



 Ενίσχυση 36 dB
Η δυνατότητα ενίσχυσης 36 dB αυξάνει την 
απόδοση των ασθενών σημάτων, επεκτείνει το 
εύρος λήψης και επιτρέπει τη λήψη περισσότερων 
σημάτων από μεγαλύτερη απόσταση.

Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός
Ο συμπαγής σχεδιασμός αυτής της κεραίας 
επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση τόσο σε 
εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο.

Διάφορες επιλογές ανάρτησης
Για αυτήν την κεραία διατίθενται διάφορες 
επιλογές ανάρτησης (σε ιστό, τοίχο και 
κιγκλίδωμα), που σας επιτρέπουν να την 
τοποθετείτε εύκολα στο σπίτι.

Παντός καιρού και βαφόμενο
Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες επιφάνεια με 
δυνατότητα βαφής για να ταιριάζει με την 
εσωτερική ή την εξωτερική σας διακόσμηση.

Φίλτρο μείωσης θορύβου
Φίλτρο μείωσης θορύβου για προστασία από 
απώλεια σήματος
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Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Έξοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Μήκος καλωδίου κεραίας: 300 εκ.
• Απολαβή (κεραία + ενισχυτής): 36 dB
• Ζώνες δέκτη: UHF, HDTV

Ρεύμα
• Τροφοδοτικό: Συμπεριλαμβάνεται

Αξεσουάρ
• Εγχειρίδιο χρήσης: Περιλαμβάνονται στη 
συσκευασία

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

11,5 x 26 x 8,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,6 κ.
• Μικτό βάρος: 0,671 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,071 κ.

• EAN: 87 12581 68882 0
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

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

47 x 29 x 25 εκ.
• Καθαρό βάρος: 7,2 κ.
• Μικτό βάρος: 8,517 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,317 κ.
• GTIN: 1 87 12581 68882 7
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 12

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

10,98 x 20,28 x 5,65 εκ.
• Βάρος: 0,227 κ.
•

Προδιαγραφές
Ψηφιακή κεραία τηλεόρασης
Εσωτερικού/εξωτερικού χώρου ενίσχυση 36 dB, HDTV/UHF
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