
 

 

Philips
Ψηφιακή κεραία 
τηλεόρασης

• Για εσωτερικούς χώρους
• με ενίσχυση 18 dB
• HDTV/UHF/VHF/FM

SDV5229
Απολαύστε ψηφιακή λήψη

Κεραία με ενίσχυση 18 dB
Αυτή η κεραία με ενίσχυση διαθέτει φίλτρο μείωσης θορύβου, ενώ έχει σχεδιαστεί 
για να παρέχει βέλτιστη λήψη ψηφιακών και αναλογικών μεταδόσεων. Με μοναδική 
επίπεδη σχεδίαση και κάθετη/οριζόντια τοποθέτηση, ταιριάζει σε κάθε σπίτι.

Σταθερή ποιότητα σήματος
• Ενισχύστε το σήμα σας με ενίσχυση έως και 18dB

Ταιριάζει σε κάθε σπίτι
• Μοναδικός επίπεδος σχεδιασμός

Χωρίς παρεμβολές
• Το φίλτρο GSM εμποδίζει τις παρεμβολές από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Προστατεύει κατά της απώλειας σήματος
• Φίλτρο μείωσης θορύβου κατά της απώλειας σήματος



 Μοναδικός επίπεδος σχεδιασμός
Αυτή η κεραία ταιριάζει εύκολα με τη διακόσμηση 
του σπιτιού σας

Φίλτρο μείωσης θορύβου
Φίλτρο μείωσης θορύβου για προστασία από 
απώλεια σήματος

Φίλτρο GSM
Αυτή η κεραία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να 
παρεμποδίζει τις πιθανές παρεμβολές από τα 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Ενίσχυση 18dB
Η δυνατότητα ενίσχυσης 18 dB αυξάνει την 
απόδοση των ασθενών σημάτων, επεκτείνει το 
εύρος λήψης και επιτρέπει τη λήψη περισσότερων 
σημάτων από μεγαλύτερη απόσταση.
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Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Έξοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Ζώνες δέκτη: UHF, VHF, FM
• Μήκος καλωδίου κεραίας: 180 εκ.
• Απολαβή (κεραία + ενισχυτής): 18 dB

Ρεύμα
• Τροφοδοτικό: Συμπεριλαμβάνεται
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Πράσινο

Αξεσουάρ
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Συμπεριλαμβάνεται

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 68885 1
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

14,5 x 22 x 5,2 εκ.
• Μεικτό βάρος: 0,401 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,346 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,055 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μεικτό βάρος: 8,58 κ.
• GTIN: 1 87 12581 68885 8
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

38,5 x 30 x 31 εκ.
• Καθαρό βάρος: 6,92 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 20
• Καθαρό απόβαρο: 1,66 κ.

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

6,17 x 17,27 x 2,26 εκ.
• Βάρος: 0,109 κ.
•

Προδιαγραφές
Ψηφιακή κεραία τηλεόρασης
Για εσωτερικούς χώρους με ενίσχυση 18 dB, HDTV/UHF/VHF/FM
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