
 

 

Philips
Digital-TV-antenn

Inomhus/utomhus
36 dB förstärkt
HDTV/UHF

SDV5228
Både för inomhus- och utomhusbruk

Förstärkt digital-TV-antenn på 36 dB
Den här förstärkta antennen för inom-/utomhusbruk ger utmärkt digital och analog 
mottagning. Dess kompakta design och olika monteringsalternativ gör den enkel att 
installera.

Behåll signalkvaliteten
• Förstärk signalen och få upp till 36 dB förstärkning
• Avancerat 4G-/GSM-filter förhindrar störningar från mobiltelefoner

Enkel att installera var som helst
• Mycket kompakt design för enkel installation
• Flera monteringsalternativ gör den enkel att installera

Anpassa utseendet
• Väderbeständig, målningsbar yta för anpassning

Skyddar mot signalförlust
• Brusreduceringsfilter mot signalförlust



 36 dB förstärkning
Upp till 36 dB förstärkning förstärker svaga signaler, 
utökar mottagningsområdet och gör att du kan ta 
emot fler signaler på ett längre avstånd.

Mycket kompakt design
Antennens kompakta paneldesign gör den enkel att 
placera såväl inom- som utomhus.

Flera monteringsalternativ
Flera monteringsalternativ (mast, vägg och skena) är 
tillgängliga för antennen så att du enkelt kan placera 
den hemma.

Väderbeständig och målningsbar
Väderbeständig, målningsbar yta så att den passar 
stilen både inomhus och utomhus.

Brusreduceringsfilter
Brusreduceringsfilter skyddar mot signalförlust
SDV5228/12

Funktioner
Publiceringsdatum  
2022-04-29

Version: 5.1.11

12 NC: 8670 001 03359
EAN: 08 71258 16888 20

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Mottagare/mottagning/sändning
• Antennutgång: 75 ohm koaxial (IEC75)
• Antennkabel-längd: 300 cm
• Förstärkning (antenn + förstärkare): 36 dB
• Radioband: UHF, HDTV

Effekt
• Nätadapter: Medföljer

Tillbehör
• Bruksanvisning: Medföljer

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

11,5 x 26 x 8,5 cm
• Nettovikt: 0,6 kg
• Bruttovikt: 0,671 kg
• Taravikt: 0,071 kg

• EAN: 87 12581 68882 0
• Typ av hyllplacering: Båda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 47 x 29 x 25 cm
• Nettovikt: 7,2 kg
• Bruttovikt: 8,517 kg
• Taravikt: 1,317 kg
• GTIN: 1 87 12581 68882 7
• Antal konsumentförpackningar: 12

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 

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