
 

 

Philips
Цифрова TV антена

На закрито
С усилвател
магнитна основа

SDV5300
Цифрова TV антена с магнитна основа

Отлично приемане на цифрова телевизия
Компактната антена с единичен дипол е проектирана да работи директно с телевизора или чрез 

цифрови декодери. Тя получава сигналите, за да осигури кристалночисто качество на картината. 

Накланяща се на 90 градуса антена, оптимизирана за приемане на HD цифрови телевизионни 

сигнали.

Предпазва от загуби в сигнала
• 25 км от най-близкия предавател
• Приложен е 3-метров коаксиален кабел
• 4K Ultra HD качество на телевизора и звука
• Поддържане на качеството на сигнала
• С технология за усилване на сигнала

Вписва се с лекота в интериора на вашия дом
• Компактна дизайнерска антена



 Приложен е 3-метров коаксиален 
кабел
Пакетът включва 3-метров коаксиален кабел.

25 км обхват на предавателя
За най-добра производителност препоръчваме да 
използвате тази антена в рамките на диапазон от 
25 км от най-близкия предавател.

4K Ultra HD качество на телевизора и 
звука
Тази антена осигурява 90-градусов наклон за 
позиция за оптимално 4K Ultra HD качество на 
телевизора и звука. Оптимално приемане за 
цифрова телевизия.

Поддържайте качеството на сигнала
Поддържайте качеството на сигнала ви с 
усъвършенствания 4G филтър, който 
предотвратява смущенията от мобилен сигнал. 
Тази технология, съвместима с RED, осигурява и 
филтър за намаляване на шума против загуби в 
сигнала.

Усилване на сигнала
Технология за активно усилване на сигнала, за да 
се осигурят висококачествени изображения и 
звук.
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Тунер / Приемане / Предаване
• Изход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Дължина на кабела за антената: 300 см
• Обхвати на тунера: UHF, VHF, FM, HDTV

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

Аксесоари
• Ръководство за потребителя: Приложено

Габарити на опаковката
• EAN: 48 95229 11828 7
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

7,5 x 21,8 x 10 см
• Бруто тегло: 0,249 кг

• Нето тегло: 0,181 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,068 кг
• Начин на поставяне: Разполагане

Външен кашон
• Бруто тегло: 11,22 кг
• GTIN: 1 48 95229 11828 4
• Външен кашон (л x Ш x В): 41 x 38 x 43 см
• Брой потребителски опаковки: 40
• Тегло на опаковката: 3,98 кг
• Нето тегло: 7,24 кг

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

7 x 13,27 x 7 см
•
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