
 

 

Philips
Antena TV

HDTV/UHF/VHF/FM
Interior
42 dB amplificados

SDV6122
Desfrute de um desempenho digital melhorado
também funciona com recepção analógica
Esta antena amplificada com amplificador de baixo ruído e controlo de ganho variável foi 
concebida para fornecer a melhor recepção de sinais analógicos e digitais. Com uma alimentação 
de 230-240 V ou de 12 V CC, é ideal para uso doméstico, em caravanas ou autocaravanas.

Mantenha a qualidade do seu sinal
• Melhore o seu sinal com uma amplificação de baixo ruído de até 42 dB
• Interruptor ligar/desligar e controlo de ganho variável separados

Protecção contra perda de sinal
• Amplificação de baixo ruído

Instalação fácil
• Controlo de ganho ajustável e indicador LED de energia

Fácil de posicionar
• Posição inclinável e rotativa

Alimentação variável
• Alimentação variável



 Controlo de ganho ajustável
Permite-lhe melhorar facilmente o alcance de 
recepção

42 dB amplificados
A amplificação de 42 dB aumenta os sinais fracos, 
expandindo a sua gama de recepção e permitindo-lhe 
receber mais sinais a uma distância maior.

Interruptor ligar/desligar separado
Conserva a memória da sua configuração

Posição inclinável e rotativa
O raio de 330° com inclinação de 120° permite que 
o componente UHF seja ajustado para receber o 
máximo de sinal

Alimentação variável
Antena interior portátil para ambientes domésticos, 
embarcações, caravanas e autocaravanas, 220 V CA 
(incluída) ou 12 V CC (não incluída)

Amplificação de baixo ruído
Providencia recepção HDTV destituída de ruído
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Sintonizador/recepção/transmissão
• Saída de antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
• Bandas do sintonizador: UHF, VHF, FM
• Comprimento do cabo da antena: 180 cm
• Ganho (antena + amplificador): 42 dB

Alimentação
• Indicador LED de energia: Azul
• Adaptador de corrente: Incluído

Acessórios
• Manual do utilizador: Manual do utilizador

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

37,6 x 23,6 x 42,2 cm

• Peso líquido: 4,362 kg
• Peso bruto: 6,23 kg
• Tara: 1,868 kg
• EAN: 87 12581 47889 6
• Número de embalagens para o consumidor: 6

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

22,4 x 36,8 x 6,9 cm
• Peso líquido: 0,727 kg
• Peso bruto: 0,979 kg
• Tara: 0,252 kg
• EAN: 87 12581 44870 7
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
•

Especificações
Antena TV
HDTV/UHF/VHF/FM Interior, 42 dB amplificados
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