
 

 

„Philips“
skaitmeninė televizoriaus 
antena

Vidaus/lauko
36 dB sustiprinanti
HDTV/UHF

SDV5228
Vidaus / lauko antenos keitimas

Sustiprinta 36 dB skaitmeninė televizoriaus antena
Ši vidaus / lauko sustiprinta antena priima puikios kokybės skaitmeninius ir analoginius 
signalus. Kompaktiškas dizainas, įvairios tvirtinimo galimybės – lengviau pritaikyti anteną.

Išsaugo kokybišką signalą
• Padidinkite signalą sustiprindami 36dB
• Patobulintas 4G / GSM filtras užkerta kelią trikdžiams iš mobiliųjų telefonų

Paprasta sumontuoti bet kur
• Paprastas montavimas dėl ypač kompaktiško dizaino
• Įvairių montavimo galimybių dėka ją lengva montuoti

Pritaikykite išvaizdą
• Atsparumas orui ir pritaikomas dažomas paviršius

Apsaugo nuo signalo praradimo
• Triukšmo mažinimo filtras nuo signalo praradimo



 36 dB sustiprinimas
Sustiprinimas iki 36dB padidina silpnus signalus, 
praplėsdamas priėmimo diapazoną ir leisdamas 
primti daugiau signalų didesnėje teritorijoje.

Ypač kompaktiško dizaino
Kompaktiško šios antenos panelių dizaino dėka, 
anteną lengva patalpinti ir viduje, ir lauke.

Įvairios montavimo galimybės
Galimi įvairūs šios antenos montavimo būdai (ant 
stiebo, sienų ir turėklų), todėl ją lengva patalpinti 
namuose.

Atspari orui ir dažoma
Atsparumas orui ir dažomas paviršius, derantis prie 
jūsų vidaus ir lauko interjero.

Triukšmo mažinimo filtras
Triukšmo mažinimo filtras apsaugantis nuo signalo 
praradimo
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Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antenos išvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
• Antenos laido ilgis: 300 cm
• Skvarba (antena + stiprintuvas): 36 dB
• Imtuvo diapazonas: UHF, HDTV

Maitinimas
• Maitinimo adapteris: Pridėta

Priedai
• Vartotojo vadovas: Įtraukta

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

11,5 x 26 x 8,5 cm
• Grynasis svoris: 0,6 kg
• Bendras svoris: 0,671 kg
• Pakuotės svoris: 0,071 kg

• EAN: 87 12581 68882 0
• Išdėstymo tipas: Abu
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 47 x 29 x 25 cm
• Grynasis svoris: 7,2 kg
• Bendras svoris: 8,517 kg
• Pakuotės svoris: 1,317 kg
• GTIN: 1 87 12581 68882 7
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 12

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

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

Specifikacijos
skaitmeninė televizoriaus antena
Vidaus/lauko 36 dB sustiprinanti, HDTV/UHF

http://www.philips.com

