
 

 

Philips
Antenă TV digitală

Interior
18 dB cu amplificare
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV5229
Bucuraţi-vă de recepţie digitală

Antenă de 18 dB cu amplificare
Această antenă cu amplificare, cu filtru de reducere a zgomotului a fost concepută pentru a asigura 
o recepţie îmbunătăţită pentru transmisiile analogice şi digitale. Designul său plat, care permite 
poziţionarea atât pe verticală, cât şi pe orizontală, se va potrivi perfect în decorul locuinţei dvs.

Menţine calitatea semnalului
• Îmbunătăţiţi-vă semnalul cu o amplificare de până la 18 dB

Se potrivește perfect în decorul locuinţei dvs.
• Design plat unic

Fără interferenţe
• Filtrul GSM împiedică interferenţele provenite de la reţelele de telefonie mobilă

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



 Design plat unic
Această antenă se va potrivi cu ușurinţă în decorul 
locuinţei dvs.

Filtru de reducere a zgomotului
Filtru de reducere a zgomotului pentru protecţie 
împotriva pierderii semnalului

Filtru GSM
Această antenă a fost concepută special pentru a 
împiedica interferenţele provenite de la reţelele de 
telefonie mobilă

Amplificare la 18 dB
Amplificarea de până la 18 dB crește semnalele slabe, 
lărgind intervalul de recepţie și oferindu-vă 
posibilitatea de a recepta mai multe semnale pe o 
distanţă mai mare.
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Tuner/Recepţie/Transmisie
• Ieșire antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Benzi pentru tuner: UHF, VHF, FM
• Lungimea cablului antenei: 180 cm
• Gain (antenă + amplificator): 18 dB

Alimentare
• Adaptor de alimentare: Inclus
• LED indicator funcţionare: Verde

Accesorii
• Manual de utilizare: Inclus

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 68885 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie

• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 
14,5 x 22 x 5,2 cm

• Greutate brută: 0,401 kg
• Greutate netă: 0,346 kg
• Greutate proprie: 0,055 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 8,58 kg
• GTIN: 1 87 12581 68885 8
• Cutie exterioară (L x L x Î): 38,5 x 30 x 31 cm
• Greutate netă: 6,92 kg
• Număr de ambalaje: 20
• Greutate proprie: 1,66 kg

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

6,17 x 17,27 x 2,26 cm
• Greutate: 0,109 kg
•

Specificaţii
Antenă TV digitală
Interior 18 dB cu amplificare, HDTV/UHF/VHF/FM
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