
 

 

Philips
Digitálna TV anténa

Interiérová/exteriérová
Zosilnenie 36 dB
HDTV/UHF

SDV5228
Pre interiér aj exteriér

Zosilnená digitálna TV anténa 36 dB
Táto interiérová/exteriérová zosilnená anténa ponúka vynikajúci príjem digitálneho aj 
analógového signálu. Jej kompaktný dizajn a rozličné možnosti montáže zjednodušujú jej 
inštaláciu.

Prijímajte vždy kvalitný signál
• Zosilnite signál až o 36 dB
• Pokročilý filter signálov 4G/GSM zabraňuje rušeniu signálom mobilných telefónov

Ľahká inštalácia kdekoľvek
• Extrémne kompaktný dizajn umožňuje jednoduchú inštaláciu
• Rôzne možnosti upevnenia umožňujú jednoduchú inštaláciu

Prispôsobte vzhľad
• Povrch odolný voči poveternostným vplyvom a pomaľovateľný možno prispôsobovať

Chráni pred stratou signálu
• Filter na redukciu šumu zabráni strate signálu



 Zosilnenie 36 dB
Zosilnenie až 36 dB zosilní slabé signály, čím sa 
rozšíri váš rozsah príjmu a umožní vám prijímať viac 
signálov na väčšiu vzdialenosť.

Extrémne kompaktný dizajn
Panel s kompaktným dizajnom tejto antény 
umožňuje jednoduchú montáž v interiéri aj exteriéri.

Rôzne možnosti upevnenia
Pre túto anténu máte k dispozícii rôzne možnosti 
upevnenia (stĺpik, stena a zábradlie), ktoré umožňujú 
jednoduchú inštaláciu v domácnosti.

Odolná voči poveternostným vplyvom a 
pomaľovateľná
Povrch odolný voči poveternostným vplyvom a 
pomaľovateľný zapadne do vášho interiéru aj 
exteriéru.

Filter na redukciu šumu
Filter na redukciu šumu na ochranu pred stratou 
signálu
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Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténny výstup: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
• Dĺžka antén. kábla: 300 cm
• Zisk (anténa+zosilňovač): 36 dB
• Pásma tunera: UHF, HDTV

Príkon
• Napájací adaptér: Súčasť produktu

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: Pribalené

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 11,5 x 26 x 8,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,6 kg
• Hmotnosť brutto: 0,671 kg
• Hmotnosť obalu: 0 071 kg

• EAN: 87 12581 68882 0
• Typ policového umiestnenia: Obidve
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 47 x 29 x 25 cm
• Hmotnosť netto: 7,2 kg
• Hmotnosť brutto: 8,517 kg
• Hmotnosť obalu: 1,317 kg
• GTIN: 1 87 12581 68882 7
• Počet používateľských balení: 12

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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

Technické údaje
Digitálna TV anténa
Interiérová/exteriérová Zosilnenie 36 dB, HDTV/UHF
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