
 

 

Philips
Цифрова TV антена

На закрито
Усилване 41 dB
HDTV/UHF/VHF(H)

SDV6226
Превъзходни цифрови картина и звук

Антена с усилване 41 dB
Тази ултраплоска антена с регулируемо усилване и с превъзходно филтриране на смущенията от 

GSM и 4G мрежи е създадена за подобрено приемане на цифрови и аналогови предавания. С 

елегантна конструкция, създадена да подхожда на вашия плосък телевизор и на домашния ви 

интериор.

Вписва се с лекота в интериора на вашия дом
• Уникална плоска конструкция

Поддържане на качеството на сигнала
• Усилване 41 dB

Предпазва от загуби в сигнала
• Филтър за намаляване на шума против загуби в сигнала

Лесно инсталиране
• 3-степенно управление на усилването за лесна употреба

Без смущения
• Без смущения (3G/4G/LTE)



 Филтър за намаляване на шума
Филтър за намаляване на шума за предпазване от 
загуби в сигнала

3-степенно управление на усилването
Тристепенното управление на усилването 
предлага 3 нива на усилване за лесна настройка и 
по-голям обхват на приемане.

Усилване 41 dB
Усилване 41 dB

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

Без смущения (3G/4G/LTE)
Без смущения (3G/4G/LTE)
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Тунер / Приемане / Предаване
• Изход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Дължина на кабела за антената: 180 см
• Усилване (антена + усилвател): 41 dB
• Обхвати на тунера: UHF, VHF

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

Аксесоари
• Ръководство за потребителя: Приложено

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 29,8 x 24,8 x 26 см
• Нето тегло: 2,220 кг
• Бруто тегло: 3,55 кг
• Тегло на опаковката: 1,330 кг

• GTIN: 1 87 12581 65822 6
• Брой потребителски опаковки: 4

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

24,5 x 31 x 5,7 см
• Нето тегло: 0,555 кг
• Бруто тегло: 0,804 кг
• Тегло на опаковката: 0,249 кг
• EAN: 87 12581 65822 9
• Начин на поставяне: И двете
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон

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

25 x 18 x 2,5 см
• Тегло: 0,4 кг
•

Спецификации
Цифрова TV антена
На закрито Усилване 41 dB, HDTV/UHF/VHF(H)
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