
 

 

Philips
Digitální televizní anténa

Pro domácí použití
zesilovač 40 dB HDTV/UHF/VHF/
VKV

SDV6121
Vylepšený digitální příjem

Anténa, zesílení 40 dB
Tato anténa se zesilovačem vybavená filtrem redukce šumu a proměnlivým ovládáním zisku byla 
navržena pro zlepšený příjem digitálního a analogového vysílání. Napájení 230–240 V nebo 6 V 
(stejnosměrný proud) je ideální pro použití v domácnosti, na lodi, v karavanu nebo pro táborníky.

Zachovává kvalitu signálu
• Zesílení až 40 dB zlepšuje signál

Snadná instalace
• Naklápěcí a otočné polohování
• Nastavitelné ovládání zisku a kontrolka napájení LED

Zabraňuje ztrátě signálu
• Filtr redukce šumu chrání před ztrátou signálu

Bez rušení
• Filtr GSM zabraňuje rušení z mobilních sítí

Proměnlivé napájení
• Volitelné napájení stejnosměrným proudem



 Naklápěcí a otočné polohování
Úhel otáčení 330° a možnost naklonění o 90° 
umožňuje nastavení prvku UHF a dosáhnout 
maximálního signálu

Nastavitelný zisk
Umožňuje snadno zlepšit rozsah příjmu

Filtr redukce šumu
Filtr redukce šumu chrání před ztrátou signálu

Filtr GSM
Tato anténa byla speciálně navržena tak, aby 
zabránila možnému rušení ze sítí mobilních telefonů

Volitelné napájení stejnosměrným 
proudem
Přenosná pokojová anténa pro použití doma se 
síťovým adaptérem 100–240 V (je součástí balení) 
nebo na lodi, v karavanu či během táboření 
s adaptérem do auta 6 V (není součástí balení)

Zesílení 40 dB
Zesílení až do 40 dB zesiluje slabé signály a tím 
rozšiřuje rozsah příjmu a umožňuje přijímat více 
signálů na delší vzdálenost.

Bez PVC / BFR
Tento výrobek neobsahuje materiály PVC ani BFR a 
je šetrný k životnímu prostředí.
SDV6121/12

Přednosti
Datum vydání 2013-01-01

Verze: 2.0.5

12 NC: 8670 000 68088
EAN: 87 12581 56419 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Specifikace
Digitální televizní anténa
Pro domácí použití zesilovač 40 dB HDTV/UHF/VHF/VKV

http://www.philips.com

