
 

 

Philips
Izjemno tanka antena

Sobna
Ojačitev 48 dB
HDTV/UHF

SDV5231
Izjemno tanka sobna antena

Antena z ojačitvijo 48 dB
Antena z ojačitvijo in filtrom za odpravljanje šumov omogoča izboljšan sprejem digitalnih 
in analognih oddaj. Z izjemno tanko, dvostransko in natisljivo zasnovo dopolnjuje notranjo 
opremo prostora.

Idealna zasnova za uporabo
• Izjemno tanka zasnova

Enostavna namestitev kjerkoli
• Enostavno namestite na steno, okno ali za televizor

Enostavno ujemanje z notranjo opremo
• Priloženo stojalo
• Za pokončno postavitev antene ob televizor, da dopolni opremo prostora

Izboljšan sprejem signala
• Večsmerni sprejem

Ohranite kakovosten signal
• Ojačitev 48 dB
• Napredni filter 4G/GSM preprečuje motnje zaradi mobilnih telefonov



 Izjemno tanka zasnova
Izjemno tanka zasnova

Enostavna namestitev
Enostavno namestite na steno, okno ali za televizor

Priloženo stojalo
Priloženo stojalo

Za pokončno postavitev antene
Za pokončno postavitev antene ob televizor, da 
dopolni opremo prostora

Večsmerni sprejem
Večsmerni sprejem

Ojačitev 48 dB
Ojačitev 48 dB okrepi šibke signale, s čimer poveča 
doseg sprejema in omogoči sprejemanje več signalov 
na večji razdalji.

Napredni filter 4G/GSM
Napredni filter 4G/GSM preprečuje motnje zaradi 
mobilnih telefonov
SDV5231/12

Značilnosti
Datum izdaje 2022-04-29

Različica: 1.3.13

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

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega 
obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja 
Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com
Sprejemnik/sprejem/prenos
• Antenski izhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
• Dolžina antenskega kabla: 180 cm
• Ojačitev (antena + ojačevalnik): 48 dB
• Frekvenčna področja sprejemnika: UHF, HDTV

Napajanje
• LED-indikator napajanja: Zelen
• Napajalni adapter: Priloženo

Dodatna oprema
• Uporabniški priročnik: Priloženo

Dimenzije embalaže
• EAN: 69 59033 84435 5
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 36,5 x 32 x 6 cm
• Bruto teža: 0,694 kg

• Neto teža: 0,439 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Karton
• Teža embalaže: 0,255 kg
• Vrsta postavitve na polico: Ležeče

Zunanja škatla
• Bruto teža: 1,668 kg
• Številka GTIN: 1 69 59033 84435 2
• Outer carton (L x Š x V): 33,5 x 14 x 38 cm
• Neto teža: 0,878 kg
• Število komercialnih pakiranj: 2
• Teža embalaže: 0,79 kg

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 34 x 3,9 x 25,6 cm
• Teža: 0,191 kg
•

Specifikacije
Izjemno tanka antena
Sobna Ojačitev 48 dB, HDTV/UHF
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