
 

 

Philips
Digital TV-antenne

Indendørs
42 dB-forstærket
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV6224
Forbedret digital modtagelse

42 dB-forstærket antenne
Denne forstærkede antenne med enestående støjfilter og variabel forstærkning er 
designet til at give forbedret modtagelse af digitale og analoge udsendelser. Med det 
unikke flade design passer den nemt ind i dit hjem.

Bevar kvaliteten af dit signal
• Få et bedre signal med forstærkning på op til 42 dB

Passer nemt ind i dit hjem
• Enestående fladt design
• Kan monteres på væg

Beskytter mod tab af signal
• Fantastisk støjfiltrering mod tab af signal

Interferensfri
• GSM-filter forhindrer interferens fra mobilnetværk

Nem installation
• Justérbar variabel forstærkning og LED-strømindikator



 Enestående fladt design
Denne antenne passer nemt til din indretning 
derhjemme.

Kan monteres på væg
Du kan nemt placere din antenne for at opnå den 
optimale signalstyrke, mens den er ude af syne

Justérbar variabel forstærkning
Gør det muligt at udvide modtagelsesrækkevidden

Fantastisk støjfiltrering
Fantastisk støjfiltrering beskytter mod tab af signal.

GSM-filter
Denne antenne er specielt designet til at forhindre 
mulig interferens fra mobilnetværk

42 dB forstærkning
Forstærkning på op til 42 dB forstærker svage 
signaler og udvider modtagelsesrækkevidden, så du 
kan modtage flere signaler over længere afstande.

Fri for PVC/BFR
Dette produkt indeholder ikke PVC- og BFR-
materialer af hensyn til miljøet.
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Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 

24,64 x 17,6 x 2,25 cm
• Vægt: 0,364 kg

Tuner/modtagelse/transmission
• Antenneudgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
• Tunerbånd: UHF, VHF, FM
• Forstærkning (antenne + forstærker): 42 dB
• Antennekabellængde: 180 cm

Strøm
• Lysnetadapter: Inklusive
• LED-strømindikator: Grøn

Tilbehør
• Brugervejledning: Inklusive

Emballagens mål
• EAN: 87 12581 69188 2
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 21 x 33 x 8,1 cm
• Bruttovægt: 0,8 kg
• Nettovægt: 0,533 kg
• Emballagetype: Dummy
• Taravægt: 0.267 kg
• Type af hyldeplacering: Dummy

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 4
• Bruttovægt: 3,61 kg
• GTIN: 1 87 12581 69188 9
• Ydre indpakning (L x B x H): 34,2 x 22,5 x 32 cm
• Nettovægt: 2,132 kg
• Taravægt: 1,478 kg
•
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