
 

 

Philips
digitális TV-antenna

Beltéri/kültéri
36 dB erősítésű
HDTV/UHF

SDV5228
Beltéri és kültéri csere

36 dB erősítésű digitális TV-antenna
A beltéri/kültéri erősített antenna kiváló vételt biztosít digitális és analóg sugárzás esetén 
is. Kompakt kialakításának és a számos felszerelési lehetőségnek köszönhetően 
egyszerűen elhelyezhető.

A megfelelő jelminőség érdekében
• Akár 36 dB-es jelerősítés
• A fejlett 4G/GSM szűrővel megelőzhető a mobilok okozta interferencia

Könnyen elhelyezhető bárhová
• Rendkívül kompakt kialakítás: egyszerű felszerelés
• Többféle felszerelési lehetőség: egyszerű felszerelés

A külső személyre szabása
• Időjárásálló és festhető felület az egyediségért

Jelkimaradás elleni védelem
• Zajcsökkentő szűrő a jelkimaradás ellen



 36 dB-es erősítés
Az akár 36 dB-es erősítés fokozza a gyenge jelek 
erősségét, kiterjesztve a vételi tartományt, ezáltal 
nagyobb vételkörzetben, több jel vételét teszi 
lehetővé.

Rendkívül kompakt kialakítás
Az antenna kompakt kialakítása beltérben és 
kültérben egyaránt megkönnyíti az elhelyezést.

Többféle felszerelési lehetőség
Az antenna többféleképpen (árbocra, falra vagy 
sínre) szerelhető, így valóban könnyen elhelyezheti 
otthonában.

Időjárásálló és festhető
Az időjárásálló, festhető felület bel- és kültérhez 
egyaránt illik.

Zajcsökkentő szűrő
A zajcsökkentő szűrő védelmet nyújt a jelkimaradás 
ellen
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Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennakimenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Antennakábel hossza: 300 cm
• Nyereség (antenna + erősítő): 36 dB
• Hangolási sávok: UHF, HDTV

Energiaellátás
• Hálózati adapter: Mellékelve

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: Mellékelve

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

11,5 x 26 x 8,5 cm
• Nettó tömeg: 0,6 kg
• Bruttó tömeg: 0,671 kg
• Táratömeg: 0,071 kg

• EAN: 87 12581 68882 0
• Polcra helyezési mód: Mindkettő
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 47 x 29 x 25 cm
• Nettó tömeg: 7,2 kg
• Bruttó tömeg: 8,517 kg
• Táratömeg: 1,317 kg
• GTIN: 1 87 12581 68882 7
• Fogyasztói csomagolások száma: 12

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

10,98 x 20,28 x 5,65 cm
• Tömeg: 0,227 kg
•

Műszaki adatok
digitális TV-antenna
Beltéri/kültéri 36 dB erősítésű, HDTV/UHF
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