
 

 

Philips
Digital-TV-antenn

• Inomhusbruk
• 18 dB förstärkning
• HDTV/UHF/VHF/FM

SDV5229
Dra nytta av digital mottagning

18 dB förstärkt antenn
Den förstärkta antennen med brusreduceringsfilter har utformats för att ge förbättrad mottagning 
för digitala och analoga sändningar. Tack vare den platta designen och de horisontella och vertikala 
monteringsalternativen passar antennen smidigt ihop med din heminredning.

Behåll signalkvaliteten
• Förstärk signalen och få upp till 18 dB förstärkning

Passar smidigt ihop med heminredningen
• Unik platt design

Störningsfri
• GSM-filter förhindrar störningar från mobiltelefonnät

Skyddar mot signalförlust
• Brusreduceringsfilter mot signalförlust



 Unik platt design
Antennen passar lätt in i din heminredning.

Brusreduceringsfilter
Brusreduceringsfilter skyddar mot signalförlust

GSM-filter
Den här antennen är särskilt utformad för att 
förhindra eventuella störningar från mobiltelefonnät

18 dB förstärkning
Upp till 18 dB förstärkning som förstärker svaga 
signaler, utökar mottagningsområdet och gör att du 
kan ta emot fler signaler på ett längre avstånd.
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Mottagare/mottagning/sändning
• Antennutgång: 75 ohm koaxial (IEC75)
• Radioband: UHF, VHF, FM
• Antennkabel-längd: 180 cm
• Förstärkning (antenn + förstärkare): 18 dB

Effekt
• Nätadapter: Medföljer
• Power LED-indikator: Grön

Tillbehör
• Bruksanvisning: Medföljer

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 68885 1
• Typ av hyllplacering: Båda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong

• Förpackningens mått (B x H x D): 
14,5 x 22 x 5,2 cm

• Bruttovikt: 0,401 kg
• Nettovikt: 0,346 kg
• Taravikt: 0,055 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 8,58 kg
• GTIN: 1 87 12581 68885 8
• Yttre kartong (L x B x H): 38,5 x 30 x 31 cm
• Nettovikt: 6,92 kg
• Antal konsumentförpackningar: 20
• Taravikt: 1,66 kg

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

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

Specifikationer
Digital-TV-antenn
Inomhusbruk 18 dB förstärkning, HDTV/UHF/VHF/FM
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