Philips
Digitalna TV-antena

Sobna
Ojačitev 46 dB HDTV/UHF/VHF/
FM

SDV6123

Vrhunska digitalna slika in zvok
Antena z ojačitvijo 46 dB
Antena z ojačitvijo, vrhunskim filtriranjem šumov in spremenljivo ojačitvijo omogoča
izboljšan sprejem digitalnih in analognih oddaj.
Ohranite kakovosten signal
• Signal okrepite z do 46 dB
• Ločeno stikalo za vklop/izklop in pomnilniški nadzor ojačitve
Zaščita pred izgubo signala
• Vrhunsko filtriranje šumov preprečuje izgubo signala
Brez motenj
• Filter GSM preprečuje motnje mobilnih omrežij
Enostavna namestitev
• Nagibanje in vrtenje pri postavitvi
• Spremenljiv nadzor ojačitve in indikator napajanja
Spremenljivo napajanje
• Dodatni napajalnik DC

SDV6123/12

Digitalna TV-antena

Sobna Ojačitev 46 dB HDTV/UHF/VHF/FM

Specifikacije
Sprejemnik/sprejem/prenos
•
•
•
•

Antenski izhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
Frekvenčna področja sprejemnika: UHF, VHF, FM
Dolžina antenskega kabla: 180 cm
Ojačitev (antena + ojačevalnik): 46 dB

Napajanje

• Napajalni adapter: Priloženo
• LED indikator napajanja: Modra

Pribor

• Uporabniški priročnik: Priloženo

Dimenzije embalaže

• Dimenzije embalaže (Š x V x G):
21 x 35,5 x 6,5 cm
• EAN: 87 12581 56421 6
• Bruto teža: 0,92 kg

Značilnosti
•
•
•
•
•

Neto teža: 0,699 kg
Število priloženih izdelkov: 1
Vrsta embalaže: Vzorec
Teža embalaže: 0,221 kg
Vrsta postavitve na polico: Vzorec

Zunanja škatla
•
•
•
•
•
•

Bruto teža: 4,05 kg
Outer carton (L x Š x V): 34,3 x 22,1 x 28,5 cm
Neto teža: 2,796 kg
Število komercialnih pakiranj: 4
Teža embalaže: 1,254 kg
Številka GTIN: 1 87 12581 56421 3

Dimenzije izdelka

• Dimenzije izdelka (Š x V x G):
18,2 x 5,5 x 18,18 cm
• Teža: 0,511 kg
•

Ločeno stikalo za vklop/izklop
Zapomni si vaše nastavitve

Nagibanje in vrtenje pri postavitvi

330° obseg vrtenja s 120° nagibom omogoča
nastavitev elementa UHF za najboljši možen sprejem
signala

Spremenljiv nadzor ojačitve

Omogoča enostavno izboljšanje dosega sprejema

Vrhunsko filtriranje šumov

Vrhunsko filtriranje šumov preprečuje izgubo signala.

Dodatni napajalnik DC

Prenosna sobna antena za uporabo doma z
adapterjem 100-240 V AC (priložen) oziroma na
plovilu, v avtodomu in prikolici z avtomobilskim
adapterjem 6 V DC (ni priložen)

Signal okrepite z 46 dB

Ojačitev do 46 dB okrepi šibke signale in tako poveča
doseg sprejema ter omogoči sprejemanje več
signalov na večji razdalji.
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