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Για εσωτερικούς χώρους

Ενίσχυση 46 dB HDTV/UHF/
VHF/FM

SDV6122
Βελτιωμένη ψηφιακή λήψη

Κεραία με ενίσχυση 46 dB
Αυτή η κεραία με ενίσχυση διαθέτει ανώτερο φιλτράρισμα θορύβου και μεταβλητό έλεγχο 

απολαβής, και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ενισχυμένη λήψη ψηφιακών και αναλογικών 

μεταδόσεων. Με τροφοδοσία 230-240V ή 12V DC, η κεραία είναι ιδανική για χρήση στο σπίτι ή 

το τροχόσπιτο.

Σταθερή ποιότητα σήματος
• Πανίσχυρο σήμα, έως και 46dB
• Ξεχωριστός διακόπτης ON/OFF και έλεγχος απολαβής μνήμης

Εύκολη εγκατάσταση
• Τοποθέτηση με δυνατότητα κλίσης & περιστροφής
• Ρυθμιζόμενο στοιχείο ελέγχου απολαβής και LED λειτουργίας

Προστατεύει κατά της απώλειας σήματος
• Ανώτερης ποιότητας φιλτράρισμα θορύβου κατά της απώλειας σήματος

Μεταβλητή τροφοδοσία ρεύματος
• Προαιρετική τροφοδοσία ρεύματος DC

Χωρίς παρεμβολές
• Το φίλτρο GSM εμποδίζει τις παρεμβολές από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας



 Ξεχωριστός διακόπτης ON/OFF
Διατηρεί στη μνήμη τις ρυθμίσεις σας

Τοποθέτηση με δυνατότητα κλίσης & 
περιστροφής
Ακτίνα 330° με κλίση 120° που επιτρέπει την 
προσαρμογή του στοιχείου UHF για μέγιστη λήψη 
σήματος

Ρυθμιζόμενο στοιχείο ελέγχου 
απολαβής
Σας επιτρέπει να βελτιώσετε εύκολα την εμβέλεια 
λήψης

Ανώτερης ποιότητας φιλτράρισμα 
θορύβου
Το ανώτερης ποιότητας φιλτράρισμα θορύβου 
προστατεύει από την απώλεια σήματος.

Πανίσχυρο σήμα 46dB
Η δυνατότητα ενίσχυσης μέχρι τα 46 dB αυξάνει 
την απόδοση των ασθενών σημάτων, επεκτείνει 
το εύρος λήψης και καθιστά δυνατή τη λήψη 
περισσότερων σημάτων από μεγαλύτερη 
απόσταση.

Φίλτρο GSM
Αυτή η κεραία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να 
παρεμποδίζει τις πιθανές παρεμβολές από τα 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
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