
 

 

Philips
Antenă TV digitală

Interior/exterior
36 dB cu amplificare
HDTV/UHF

SDV5228
Interschimbare interior-exterior

Antenă TV digitală de 36 dB cu amplificare
Această antenă cu amplificare de interior/exterior oferă o recepţie digitală şi analogică 
excelentă. Designul său compact şi diversele opţiuni de montare facilitează instalarea 
acesteia.

Menţine calitatea semnalului
• Îmbunătăţiţi-vă semnalul cu o amplificare de până la 36 dB
• Filtrul avansat 4G/GSM previne interferenţele cu telefoanele mobile

Instalare ușoară în orice loc
• Design extrem de compact pentru o instalare ușoară
• Opţiuni de montare variate pentru o instalare ușoară

Aspect personalizabil
• Suprafaţă rezistentă la intemperii și pretabilă la vopsire pentru personalizare

Protejează împotriva pierderii semnalului
• Filtru de reducere a zgomotului împotriva pierderii semnalului



 Amplificare la 36 dB
Amplificarea de până la 36 dB crește semnalele slabe, 
lărgind intervalul de recepţie și oferindu-vă 
posibilitatea de a recepta mai multe semnale pe o 
distanţă mai mare.

Design extrem de compact
Designul cu panou compact al acestei antene permite 
o amplasare ușoară în interior sau exterior.

Opţiuni de montare variate
Sunt disponibile opţiuni de montare variate (catarg, 
perete și pe șină) pentru această antenă pentru a vă 
permite să o poziţionaţi cu ușurinţă acasă.

Rezistent la intemperii și pretabil la 
vopsire
Suprafaţă rezistentă la factorii de mediu și pretabilă 
la vopsire pentru a se potrivi decorului interior sau 
exterior.

Filtru de reducere a zgomotului
Filtru de reducere a zgomotului pentru protecţie 
împotriva pierderii semnalului
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Tuner/Recepţie/Transmisie
• Ieșire antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Lungimea cablului antenei: 300 cm
• Gain (antenă + amplificator): 36 dB
• Benzi tuner: UHF, HDTV

Alimentare
• Adaptor de alimentare: Inclus

Accesorii
• Manual de utilizare: Incluse

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

11,5 x 26 x 8,5 cm
• Greutate netă: 0,6 kg
• Greutate brută: 0,671 kg
• Greutate proprie: 0,071 kg

• EAN: 87 12581 68882 0
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 47 x 29 x 25 cm
• Greutate netă: 7,2 kg
• Greutate brută: 8,517 kg
• Greutate proprie: 1,317 kg
• GTIN: 1 87 12581 68882 7
• Număr de ambalaje: 12

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

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

Specificaţii
Antenă TV digitală
Interior/exterior 36 dB cu amplificare, HDTV/UHF
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