
 

 

Philips
Antenă TV digitală

• Interior
• cu amplificare la 46 dB
• HDTV/UHF/VHF/FM

SDV6122
Recepţie digitală îmbunătăţită

Antenă de 46 dB cu amplificare
Această antenă cu amplificare cu filtrare superioară a zgomotului şi control de amplificare variabil a fost 

concepută pentru a asigura o recepţie îmbunătăţită pentru transmisiile analogice şi digitale. Alimentată 

cu 230-240 V sau 12 V CC, este ideală pentru utilizarea acasă, în rulotă sau autovehicule pentru campări.

Menţine calitatea semnalului
• Amplificaţi semnalul până la 46 dB
• Comutator individual Pornit/Oprit și control al amplificării

Instalare simplă
• Poziţionare prin înclinare & pivotare
• Control reglabil al amplificării și LED de alimentare

Protejează împotriva pierderii semnalului
• Filtrare superioară a zgomotului împotriva pierderii semnalului.

Alimentare variabilă
• Alimentare CC opţională

Fără interferenţe
• Filtrul GSM împiedică interferenţele provenite de la reţelele de telefonie mobilă



 Comutator individual Pornit/Oprit
Păstrează memoria setărilor efectuate

Poziţionare prin înclinare & pivotare
Raza de 330° cu posibilitate de înclinare la 120° 
permite ajustarea elementului UHF pentru un semnal 
maxim

Dispozitiv de comandă reglabil
Vă permite să vă îmbunătăţiţi în mod ușor intervalul 
de recepţie

Filtrare superioară a zgomotului
Filtrare superioară a zgomotului care protejează 
împotriva pierderii semnalului.

Amplificaţi semnalul la 46 dB
Amplificarea de până la 46 dB crește semnalele slabe, 
lărgind intervalul de recepţie și oferindu-vă 
posibilitatea de a recepta mai multe semnale pe o 
distanţă mai mare.

Filtru GSM
Această antenă a fost concepută special pentru a 
împiedica interferenţele provenite de la reţelele de 
telefonie mobilă
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Tuner/Recepţie/Transmisie
• Ieșire antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Benzi pentru tuner: UHF, VHF, FM
• Lungimea cablului antenei: 180 cm
• Gain (antenă + amplificator): 46 dB

Alimentare
• Adaptor de alimentare: Inclus
• LED indicator funcţionare: Albastru

Accesorii
• Manual de utilizare: Inclus

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 21 x 35 x 6,5 cm

• Greutate netă: 0,863 kg
• Greutate brută: 1,095 kg
• Greutate proprie: 0,232 kg
• EAN: 87 12581 56422 3
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 34,3 x 22,1 x 28,5 cm
• Greutate netă: 3,452 kg
• Greutate brută: 4,8 kg
• Greutate proprie: 1,348 kg
• EAN: 87 12581 57337 9
• Număr de ambalaje: 4
•

Specificaţii
Antenă TV digitală
Interior cu amplificare la 46 dB, HDTV/UHF/VHF/FM
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