
 

 

Philips
Тънка като хартия антена

На закрито
с усилване 48 dB
HDTV/UHF

SDV5231
Тънка като хартия стайна антена

Антена с усилване 48 dB
Тази антена с усилване и филтър за намаляване на шума е проектирана да осигурява 
подобрено приемане за цифрови и аналогови излъчвания. Нейната тънка като хартия 
конструкция може да се обръща и позволява печат, за да се вписва в интериора на дома ви.

Идеална конструкция за използване
• Тънка като хартия конструкция

Лесно монтиране навсякъде
• Лесно поставяне на стена, прозорец или зад телевизора

Вписва се с лекота в интериора на вашия дом
• С приложена стойка
• Позволява поставянето на антената в близост до телевизора, за да се впише в интериора 
ви

Подобрено приемане на сигнала
• Многопосочно приемане

Поддържане на качеството на сигнала
• усилване 48 dB
• Авангардният филтър за 4G/GSM мрежи предотвратява смущенията от мобилните мрежи



 Тънка като хартия конструкция
Тънка като хартия конструкция

Лесно инсталиране
Лесно поставяне на стена, прозорец или зад 
телевизора

С приложена стойка
С приложена стойка

Позволява поставянето на стойката
Позволява поставянето на антената в близост до 
телевизора, за да се впише в интериора ви

Многопосочно приемане
Многопосочно приемане

усилване 48 dB
Усилването от 48 dB подобрява слабите сигнали, 
с което разширява обсега на приемане и ви дава 
възможност да приемате повече сигнали на по-
голямо разстояние.

Авангарден филтър за 4G/GSM мрежи
Авангардният филтър за 4G/GSM мрежи 
предотвратява смущенията от мобилните мрежи
SDV5231/12

Акценти
Дата на издаване  
2022-04-29

Версия: 1.3.13

12 NC: 8670 001 24927
EAN: 04 89518 56085 94

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com
Тунер / Приемане / Предаване
• Изход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Дължина на кабела за антената: 180 см
• Усилване (антена + усилвател): 48 dB
• Обхвати на тунера: UHF, HDTV

Захранване
• LED индикатор на захранването: Зелено
• Адаптер за електрозахранване: Приложено

Аксесоари
• Ръководство за потребителя: Приложено

Габарити на опаковката
• EAN: 69 59033 84435 5
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

36,5 x 32 x 6 см
• Бруто тегло: 0,694 кг

• Нето тегло: 0,439 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,255 кг
• Начин на поставяне: Разполагане

Външен кашон
• Бруто тегло: 1,668 кг
• GTIN: 1 69 59033 84435 2
• Външен кашон (л x Ш x В): 33,5 x 14 x 38 см
• Нето тегло: 0,878 кг
• Брой потребителски опаковки: 2
• Тегло на опаковката: 0,79 кг

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

34 x 3,9 x 25,6 см
• Тегло: 0,191 кг
•

Спецификации
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