
 

 

Philips
Dijital TV anteni

İç mekan
46 dB güçlendirilmiș
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV6122
Güçlendirilmiş dijital alım

46 dB Güçlendirilmiş anten
Üstün gürültü azaltma özellikli ve değişken kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, 
Dijital ve Analog yayınlarda gelişmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. 230 - 240 V 
veya 12 V DC akımla beslenen anten ev, karavan veya kampta kullanım için idealdir.

Sinyal kalitenizi koruyun
• Sinyal alımınızı 46 dB'e varan değerde güçlendirir
• Ayrı AÇIK/KAPALI anahtarı ve bellek kazanım kontrolü

Kolay kurulum
• Eğerek ve döndürerek konumlandırma
• Ayarlanabilir kazanım kontrolü ve güç LED'i

Sinyal kaybına karșı koruma
• Mükemmel gürültü filtreleme, sinyal kaybına karșı koruma sağlar

Değișken güç kaynağı
• İsteğe bağlı DC güç kaynağı

Parazitsiz görüntü ve ses
• GSM filtresi, cep telefonu șebekelerinden kaynaklanan paraziti engeller



 Ayrı AÇIK/KAPALI anahtarı
Ayarlarınızın belleğini korur

Eğerek ve döndürerek konumlandırma
120° yatırmalı 330° yarıçap UHF elemanının 
maksimum sinyale göre ayarlanabilmesini sağlar

Ayarlanabilir kazanç kontrolü
Sinyal alımını kolayca iyileștirmenizi sağlar

Mükemmel gürültü filtreleme
Mükemmel gürültü filtreleme, sinyal kaybına karșı 
koruma sağlar.

Sinyalinizi 46 dB güçlendirir
46 dB'e varan güçlendirme zayıf sinyallerin gücünü 
artırır, sinyal alım alanınızı genișletir ve daha uzak 
mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.

GSM filtresi
Bu anten, cep telefonu șebekelerinden kaynaklanan 
paraziti engelleyecek șekilde özel olarak 
tasarlanmıștır
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Tuner/Alım/İletim
• Anten Çıkıșı: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
• Radyo bantları: UHF, VHF, FM
• Anten kablosu uzunluğu: 180 cm
• Kazanç (anten + amplifikatör): 46 dB

Güç
• Güç Adaptörü: Dahil
• Güç LED göstergesi: Mavi

Aksesuarlar
• Kullanım Kılavuzu: Dahil

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 21 x 35 x 6,5 cm

• Net ağırlık: 0,863 kg
• Brüt ağırlık: 1,095 kg
• Dara ağırlığı: 0,232 kg
• EAN: 87 12581 56422 3
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Kutu

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 34,3 x 22,1 x 28,5 cm
• Net ağırlık: 3,452 kg
• Brüt ağırlık: 4,8 kg
• Dara ağırlığı: 1.348 kg
• EAN: 87 12581 57337 9
• Ambalaj sayısı: 4
•
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