
 

 

Philips
Цифрова TV антена

На закрито
42 dB с усилване
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV6224
Превъзходна цифрова картина и звук

Антена с усилване 42 dB
Тази антена с усилване с превъзходно филтриране на шума и регулируемо усилване 
е създадена за подобрено приемане на цифрови и аналогови предавания. Със своя 
плосък дизайн тя се вписва с лекота в интериора на вашия дом.

Без смущения
• Авангардният филтър за 4G/GSM мрежи предотвратява смущенията от мобилните мрежи
• Подобрете сигнала с до 42 dB усилване

Вписва се с лекота в интериора на вашия дом
• Уникална плоска конструкция
• Може да се монтира на стена

Предпазва от загуби в сигнала
• Превъзходното филтриране на шума против загуби в сигнала

Лесно инсталиране
• Регулируемо усилване и светодиод на захранването



 Усилване 42 dB
Усилването до 42 dB подобрява слабите сигнали, 
като така разширява обсега на приемане и ви дава 
възможността да приемате повече сигнали на по-
голямо разстояние.

Уникална плоска конструкция
Тази антена ще се впише с лекота в интериора на 
вашия дом.

Може да се монтира на стена
Позволява да изберете подходящо място за 
вашата антена, за да приемате сигнал с 
максимална сила без пряка видимост с антената

Превъзходно филтриране на шума
Превъзходното филтриране на шума 
предотвратява загубите в сигнала.

Регулируемо усилване
Позволява лесно увеличаване на обхвата на 
приемане
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Тунер / Приемане / Предаване
• Изход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Обхвати на тунера: UHF, VHF, FM, HDTV
• Усилване (антена + усилвател): 42 dB
• Дължина на кабела за антената: 180 см

Захранване
• Адаптер за електрозахранване: Приложено
• LED индикатор на захранването: Зелено

Аксесоари
• Ръководство за потребителя: Приложено

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

21 x 32,5 x 7,6 см
• Нето тегло: 0,48 кг
• Бруто тегло: 0,8 кг

• Тегло на опаковката: 0,32 кг
• EAN: 87 12581 56423 0
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Начин на поставяне: И двете

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 32,7 x 22,5 x 32 см
• Нето тегло: 1,92 кг
• Бруто тегло: 3,5 кг
• Тегло на опаковката: 1,58 кг
• Брой потребителски опаковки: 4
• GTIN: 1 87 12581 56423 7

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

25 x 18 x 2,5 см
• Тегло: 0,442 кг
•

Спецификации
Цифрова TV антена
На закрито 42 dB с усилване, HDTV/UHF/VHF/FM
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