
 

 

„Philips“
Skaitmeninė televizoriaus 
antena

• Patalpoje
• 46 dB sustiprinanti
• HDTV/UHF/VHF/FM

SDV6122
Kokybiškas skaitmeninių signalų gavimas

46 dB sustiprinanti antena
Ši sustiprinanti antena su triukšmo mažinimo filtru ir įvairių dažnių priėmimo valdymo funkcija sukurta 

siekiant kokybiškiau priimti skaitmenines ir analogines transliacijas. Maitinama 230–240 V arba 12 V 

nuolatine srove, ji puikiai tinka norint naudoti namuose, nameliuose ant ratų arba kelioniniuose 

furgonuose.

Išsaugo kokybišką signalą
• Padidinkite signalą iki 46 dB
• Atskiras ON/OFF jungiklis ir atminties skvarbos reguliavimas

Paprastas sumontavimas
• Pakreipimo ir pasukimo padėtis
• Nustatomas skvarbos reguliavimas ir LED galia

Apsaugo nuo signalo praradimo
• Puikus triukšmo filtravimas nuo signalo praradimo

Įvairūs maitinimo šaltiniai
• Nustatomi nekintamos srovės maitinimo šaltiniai

Jokių trikdžių
• GSM filtras apsaugo nuo trikdžių iš mobiliojo telefono tinklų



 Atskiras ON/OFF jungiklis
Palaiko nustatymų atmintį

Pakreipimo ir pasukimo padėtis
330° spindulys su 120° pakreipimu leidžia reguliuoti 
UHF elementą didžiausiam signalui

Nustatomas skvarbos reguliavimas
Paprastai palengvina priėmimo diapazoną

Puikus triukšmo filtravimas
Puikus triukšmo filtravimas nuo signalo praradimo

Padidinkite signalą 46 dB
Sustiprinimas iki 46 dB padidina silpnus signalus, 
praplėsdamas priėmimo diapazoną ir leisdamas 
primti daugiau signalų didesnėje teritorijoje.

GSM filtras
Ši antena buvo specialiai sukurta, siekiant apsaugoti 
nuo bet kokių galimų trikdžių iš mobiliojo telefono 
tinklų
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Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antenos išvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
• Imtuvo diapazonas: UHF, VHF, FM
• Antenos laido ilgis: 180 cm
• Skvarba (antena + stiprintuvas): 46 dB

Maitinimas
• Maitinimo adapteris: įtraukta
• Maitinimo LED indikatorius: Mėlynas

Priedai
• Vartotojo vadovas: įtraukta

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

21 x 35 x 6,5 cm
• Grynasis svoris: 0,863 kg
• Bendras svoris: 1,095 kg
• Pakuotės svoris: 0,232 kg
• EAN: 87 12581 56422 3
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Dėžė

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 34,3 x 22,1 x 28,5 cm
• Grynasis svoris: 3,452 kg
• Bendras svoris: 4,8 kg
• Pakuotės svoris: 1,348 kg
• EAN: 87 12581 57337 9
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4
•

Specifikacijos
Skaitmeninė televizoriaus antena
Patalpoje 46 dB sustiprinanti, HDTV/UHF/VHF/FM
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