
 

 

Philips
Antena de TV digital

Interior/exterior
36 dB amplificados
HDTV/UHF

SDV5228
Intermutável para interior e exterior

Antena de televisão digital de 36 dB amplificados
Esta antena amplificada de interior/exterior proporciona uma excelente recepção digital 
e analógica. O seu design compacto e várias possibilidades de montagem facilitam a sua 
instalação.

Mantenha a qualidade do seu sinal
• Melhore o seu sinal com uma amplificação até 36 dB
• Filtro avançado 4G/GSM evita interferências de dispositivos móveis

Instalação fácil onde quer que esteja
• Design extremamente compacto para instalação simples
• Várias opções de montagem para uma instalação fácil

Personalização do aspecto
• Superfície resistente às intempéries e pintável para personalização

Proteção contra perda de sinal
• Filtro de redução do ruído contra perdas de sinal



 36dB amplificados
A amplificação de 36 dB aumenta os sinais fracos, 
expandindo a sua gama de recepção e permitindo-lhe 
receber mais sinais a uma distância maior.

Design extremamente compacto
O design compacto do painel permite uma 
colocação simples, no interior ou exterior.

Várias opções de montagem
Estão disponíveis várias opções de montagem (poste, 
parede e corrimão) para esta antena para permitir 
uma colocação simples em sua casa.

Resistente às intempéries e pintável
A superfície é resistente às intempéries e pode ser 
pintada para combinar com a sua decoração interior 
ou exterior.

Filtro de redução do ruído
Filtro de redução do ruído para proteger contra 
perdas de sinal
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Sintonizador/receção/transmissão
• Saída de antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
• Comprimento do cabo da antena: 300 cm
• Ganho (antena + amplificador): 36 dB
• Bandas do sintonizador: UHF, HDTV

Potência
• Adaptador de corrente: Incluído

Acessórios
• Manual do utilizador: Incluído

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

11,5 x 26 x 8,5 cm
• Peso líquido: 0,6 kg
• Peso bruto: 0,671 kg
• Tara: 0,071 kg

• EAN: 87 12581 68882 0
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 47 x 29 x 25 cm
• Peso líquido: 7,2 kg
• Peso bruto: 8,517 kg
• Tara: 1,317 kg
• GTIN: 1 87 12581 68882 7
• Número de embalagens para o consumidor: 12

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

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

Especificações
Antena de TV digital
Interior/exterior 36 dB amplificados, HDTV/UHF
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