
 

 

„Philips“
Plona antena

Patalpoje
48 dB sustiprinanti
HDTV/UHF

SDV5231
Plona kaip popierius vidaus antena

Sustiprinta 48 dB antena
Ši sustiprinanti antena su triukšmo mažinimo filtru sukurta taip, kad kokybiškiau priimtų 
skaitmenines ir analogines transliacijas. Ji plona, apverčiama ir pasižymi spausdintiniu 
dizainu, todėl lengvai pritaikoma prie namų interjero.

Patogi naudoti konstrukcija
• Plona konstrukcija

Paprasta sumontuoti bet kur
• Lengvai pritvirtinama prie sienos, lango arba už televizoriaus

Lengvai pritaikoma prie namų interjero
• Pateikiama su stovu
• Anteną galima pastatyti netoli televizoriaus, taip ją lengvai pritaikant prie namų interjero

Patobulintas signalo priėmimas
• Daugiakryptis priėmimas

Išsaugo kokybišką signalą
• 48 dB sustiprinimas
• Patobulintas 4G / GSM filtras užkerta kelią trikdžiams iš mobiliųjų telefonų



 Plona konstrukcija
Plona konstrukcija

Paprastas sumontavimas
Lengvai pritvirtinama prie sienos, lango arba už 
televizoriaus

Pateikiama su stovu
Pateikiama su stovu

Antena gali būti pastatoma
Anteną galima pastatyti netoli televizoriaus, taip ją 
lengvai pritaikant prie namų interjero

Daugiakryptis priėmimas
Daugiakryptis priėmimas

48 dB sustiprinimas
48 dB sustiprinimas suteikia galimybę priimti silpnus 
signalus, nes praplečia priėmimo diapazoną ir 
didesnėje teritorijoje galima priimti daugiau signalų.

Patobulintas 4G / GSM filtras
Patobulintas 4G / GSM filtras užkerta kelią trikdžiams 
iš mobiliųjų telefonų
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Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antenos išvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
• Antenos laido ilgis: 180 cm
• Skvarba (antena + stiprintuvas): 48 dB
• Imtuvo diapazonas: UHF, HDTV

Maitinimas
• Maitinimo LED indikatorius: Žalias
• Maitinimo adapteris: Įtraukta

Priedai
• Vartotojo vadovas: Įtraukta

Pakavimo matmenys
• EAN: 69 59033 84435 5
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

36,5 x 32 x 6 cm
• Bendras svoris: 0,694 kg

• Grynasis svoris: 0,439 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,255 kg
• Išdėstymo tipas: Gulsčias

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 1,668 kg
• GTIN: 1 69 59033 84435 2
• Outer carton (L x W x H): 33,5 x 14 x 38 cm
• Grynasis svoris: 0,878 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
• Pakuotės svoris: 0,79 kg

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

34 x 3,9 x 25,6 cm
• Svoris: 0,191 kg
•

Specifikacijos
Plona antena
Patalpoje 48 dB sustiprinanti, HDTV/UHF
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