
 

 

Philips
Anténa tenká jako papír

Pro domácí použití
Zesílení 48 dB
HDTV/UHF

SDV5231
Pokojová anténa tenká jako papír

Anténa se zesílením 48 dB
Tato anténa se zesilovačem a filtrem pro redukci šumu byla navržena pro zlepšený příjem 
digitálního a analogového vysílání. Její tenké, oboustranné provedení s možností potisku 
snadno zapadne do vaší domácnosti.

Dokonalý a praktický design
• Design tenký jako papír

Snadná instalace kdekoli
• Snadné přilepení na stěnu, okno nebo za televizor

Snadno včleníte do domácnosti
• Včetně stojánku
• Umožňuje anténě stát v blízkosti televizoru a splynout s vybavením domova

Vylepšený příjem signálu
• Mnohosměrný příjem

Zachovává kvalitu signálu
• Zesílení 48 dB
• Pokročilý filtr 4G/GSM zabraňuje rušení z mobilních zařízení
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Zesílení 48 dB
Zesílení 48 dB zesiluje slabé signály, tím rozšiřuje 
rozsah příjmu a umožňuje přijímat více signálů na 
delší vzdálenost.

Pokročilý filtr 4G/GSM
Pokročilý filtr 4G/GSM zabraňuje rušení z mobilních 
zařízení
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Tuner/příjem/vysílání
• Anténní výstup: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Délka anténního kabelu: 180 cm
• Zisk (anténa + zesilovač): 48 dB
• Pásma tuneru: UHF, HDTV

Spotřeba
• Indikátor napájení LED: Zelená
• Adaptér napájení: Zahrnuje

Příslušenství
• Uživatelská příručka: Zahrnuje

Rozměry balení
• EAN: 69 59033 84435 5
• Rozměry balení (Š x V x H): 36,5 x 32 x 6 cm
• Hrubá hmotnost: 0,694 kg

• Čistá hmotnost: 0,439 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 0,255 kg
• Typ umístění poličky: Pokládání

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,668 kg
• GTIN: 1 69 59033 84435 2
• Vnější obal (D x Š x V): 33,5 x 14 x 38 cm
• Čistá hmotnost: 0,878 kg
• Počet spotřebitelských balení: 2
• Hmotnost obalu: 0,79 kg

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 34 x 3,9 x 25,6 cm
• Hmotnost: 0,191 kg
•

Specifikace
Anténa tenká jako papír
Pro domácí použití Zesílení 48 dB, HDTV/UHF
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