
 

 

Philips
Digitálna TV anténa

Interiér
48 dB zosilňovač
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV6222
Vynikajúci digitálny obraz a zvuk

Anténa so 48 dB zosilňovačom
Táto anténa s výborným filtrovaním šumu a zdokonaleným filtrom GSM je navrhnutá tak, 
aby poskytovala mimoriadne kvalitný príjem digitálneho vysielania. Jej kompaktný a 
elegantný dizajn hladko splynie s interiérom vašej domácnosti.

Ľahko zapadne do interiéru vašej domácnosti
• Kompaktný dizajn

Prijímajte vždy kvalitný signál
• Zosilnite signál až o 48 dB
• Vypínač a 3-stupňové ovládanie zisku na jednoduché používanie

Chráni pred stratou signálu
• Filter na redukciu šumu zabráni strate signálu

Jednoduchá inštalácia
• Nastaviteľné ovládanie zosilnenia a LED kontrolka napájania
• Nastaviteľné dipóly VHF na jednoduché nastavenie

Bez rušenia
• Zdokonalený filter GSM zabráni rušeniu signálu sieťami GSM



 Zosilnenie 48 dB
48 dB zosilňovač zosilní slabé signály, čím sa rozšíri 
váš rozsah príjmu a umožní vám prijímať viac signálov 
na väčšiu vzdialenosť.

Filter GSM
Zdokonalený filter GSM zabráni rušeniu signálu 
sieťami GSM

Nastaviteľné ovládanie zosilnenia
Umožňuje jednoducho zvýšiť rozsah príjmu

Kompaktný dizajn
Kompaktný dizajn tejto antény jednoducho zapadne 
do interiéru vašej domácnosti.

Filter na redukciu šumu
Filter na redukciu šumu na ochranu pred stratou 
signálu

Nastaviteľné dipóly VHF
Polomer otáčania 180° s naklonením 90° umožňuje 
jednoduché nastavenie prvku antény VHF do polohy 
s najsilnejším signálom

Vypínač a ovládanie zisku
3-stupňové ovládanie zisku, ktoré poskytuje 3 
úrovne zosilnenia, zaručí jednoduché nastavenie a 
zdokonalený rozsah príjmu signálu.
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Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténny výstup: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
• Dĺžka antén. kábla: 180 cm
• Zisk (anténa+zosilňovač): 48 dB
• Pásma tunera: UHF, VHF, FM

Príkon
• Indikačná LED dióda napájania: Zelená
• Napájací adaptér: Pribalené

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: Pribalené

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

11,1 x 30,8 x 18,3 cm
• Hmotnosť netto: 0,56 kg
• Hmotnosť brutto: 0,88 kg

• Hmotnosť obalu: 0,32 kg
• EAN: 87 12581 62228 2
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Typ policového umiestnenia: Zavesenie

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 46 x 30,5 x 20,5 cm
• Hmotnosť netto: 2,24 kg
• Hmotnosť brutto: 3 92 kg
• Hmotnosť obalu: 1 68 kg
• GTIN: 1 87 12581 62228 9
• Počet používateľských balení: 4

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

18,3 x 30,8 x 30,8 cm
• Hmotnosť: 0,56 kg
•

Technické údaje
Digitálna TV anténa
Interiér 48 dB zosilňovač, HDTV/UHF/VHF/FM
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