
 

 

Philips
Digitaalitelevision antenni

Sisäkäyttöön
42 dB, vahvistettu
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV6224
Entistä parempi digitaalinen vastaanotto

42 dB:n vahvistettu antenni
Vahvistettu antenni, jossa on erinomainen kohinanvaimennus ja säädettävä gain control, 
takaa digitaalisten ja analogisten lähetysten parhaan mahdollisen vastaanoton. 
Ainutlaatuisen ohuen muotoilunsa ansiosta helppo sijoittaa kodin sisustukseen.

Säilytä signaalin laatu
• Tehosta signaalia jopa 42 dB:n vahvistuksella

Helppo sijoittaa kodin sisustukseen
• Ainutlaatuinen litteä muoto
• Seinään kiinnitettävä

Suojaa signaalihäviöiltä
• Erinomainen kohinanvaimennus estää signaalihävikkiä

Häiriötön
• GSM-suodatus estää matkapuhelinverkoista johtuvia häiriöitä

Helppo asentaa
• Säädettävä gain control ja virranilmaisin



 Ainutlaatuinen litteä muoto
Tämä antenni on helppo sijoittaa kodin sisustukseen.

Seinään kiinnitettävä
Voit sijoittaa antennin niin, että se vastaanottaa 
signaalit mahdollisimman vahvoina, mutta on poissa 
näkyvistä

Säädettävä gain control
Vastaanottoaluetta on helppo parantaa

Erinomainen kohinanvaimennus
Erinomainen kohinanvaimennus estää 
signaalihävikkiä.

GSM-suodatus
Tämä antenni on suunniteltu estämään erityisesti 
matkapuhelinverkosta johtuvia häiriöitä

42 dB:n vahvistus
Jopa 42 dB:n vahvistus tehostaa heikkoja signaaleja ja 
laajentaa vastaanottoaluetta, joten saat enemmän 
signaaleja suuremmalta alueelta.

Ei sisällä PVC:tä/BFR:ää
Tämä tuote ei sisällä PVC:tä/BFR:ää ja on siksi 
luontoystävällinen.
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Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 24,64 x 17,6 x 2,25 cm
• Paino: 0,364 kg

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antennilähtö: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
• Virittimen aaltoalueet: UHF, VHF, FM
• Vahvistus (antenni + vahvistin): 42 dB
• Antennikaapelin pituus: 180 cm

Virta
• Verkkolaite: Mukana
• Virran merkkivalo: Vihreä

Lisätarvikkeet
• Käyttöopas: Mukana

Pakkauksen mitat
• EAN: 87 12581 69188 2
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 21 x 33 x 8,1 cm
• Kokonaispaino: 0,8 kg
• Nettopaino: 0,533 kg
• Pakkaustyyppi: Dummy
• Taara: 0,267 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Dummy

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 4
• Kokonaispaino: 3,61 kg
• GTIN: 1 87 12581 69188 9
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 34,2 x 22,5 x 32 cm
• Nettopaino: 2,132 kg
• Taara: 1,478 kg
•

Tekniset tiedot
Digitaalitelevision antenni
Sisäkäyttöön 42 dB, vahvistettu, HDTV/UHF/VHF/FM
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