
 

 

„Philips“
skaitmeninė televizoriaus 
antena

Patalpoje
42 dB sustiprinanti
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV6224
Puikus skaitmeninis vaizdas ir garsas

Sustiprinta 42 dB antena
Ši sustiprinta antena su puikia triukšmo filtravimo ir įvairių dažnių priėmimo valdymo 
funkcija sukurta kokybiškiau priimti skaitmenines ir analogines transliacijas. Jos plokščias 
dizainas lengvai pritaikomas prie namų interjero.

Jokių trikdžių
• Patobulintas 4G / GSM filtras užkerta kelią trikdžiams iš mobiliųjų telefonų
• Padidinkite signalą naudodami 42 dB sustiprinimą

Lengvai pritaikoma prie namų interjero
• Unikalus plokščias dizainas
• Montuojama prie sienos

Apsaugo nuo signalo praradimo
• Puikus triukšmo filtravimas siekiant neprarasti signalo

Paprastas sumontavimas
• Nustatomas skvarbos reguliavimas ir LED galia



 42 dB sustiprinimas
42 dB sustiprinimas suteikia galimybę priimti silpnus 
signalus, nes praplečia priėmimo diapazoną ir galima 
priimti daugiau signalų didesnėje teritorijoje.

Unikalus plokščias dizainas
Ši antena puikiai papildo jūsų namų dizainą.

Montuojama prie sienos
Tai leidžia patogiai patalpinti anteną, kad būtų 
priimamas stipriausias nenutrūkstantis signalas

Puikus triukšmo filtravimas
Puikus triukšmo filtravimas saugo, kad nebūtų 
prarastas signalas.

Nustatomas skvarbos reguliavimas
Paprastai palengvina priėmimo diapazoną
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Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antenos išvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
• Imtuvo diapazonas: UHF, VHF, FM, HDTV
• Skvarba (antena + stiprintuvas): 42 dB
• Antenos laido ilgis: 180 cm

Maitinimas
• Maitinimo adapteris: Įtraukta
• Maitinimo LED indikatorius: Žalia

Priedai
• Vartotojo vadovas: Įtraukta

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

21 x 32,5 x 7,6 cm
• Grynasis svoris: 0,48 kg
• Bendras svoris: 0,8 kg

• Pakuotės svoris: 0,32 kg
• EAN: 87 12581 56423 0
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Išdėstymo tipas: Abu

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 32,7 x 22,5 x 32 cm
• Grynasis svoris: 1,92 kg
• Bendras svoris: 3,5 kg
• Pakuotės svoris: 1,58 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4
• GTIN: 1 87 12581 56423 7

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

25 x 18 x 2,5 cm
• Svoris: 0,442 kg
•
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