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Cyfrowa antena 
telewizyjna

Do użytku domowego 

Wzmocnienie

HDTV/UHF/VHF

SDV6227
Doskonały cyfrowy obraz i dźwięk

Antena ze wzmocnieniem sygnału do użytku domowego
Ta niezwykle płaska antena ze wzmocnieniem jest wyposażona w doskonałe filtrowanie GSM/4G i 

funkcję regulacji wzmocnienia sygnału. Została zaprojektowana z myślą o ulepszeniu odbioru cyfrowych 

i analogowych kanałów telewizyjnych oraz kanałów radiowych (FM). Jej elegancki wygląd sprawia, że 

pasuje ona do płaskich telewizorów i nowoczesnych wnętrz.

Utrzymaj jakość sygnału
• Zaawansowany filtr 4G zapobiegający zakłóceniom powodowanym przez sieci telefonii 

komórkowej.
• Ochrona przed utratą sygnału
• 3-stopniowa regulacja wzmocnienia sygnału w celu poprawy zasięgu odbioru

Telewizor 4K Ultra HD i jakość dźwięku
• Z technologią aktywnego wzmacniania sygnału
• Wzmocnienie sygnału w celu poprawy zasięgu odbioru

Przyjazny środowisku
• Zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą urządzeń radiowych (RED)

Świetnie pasuje do każdego pomieszczenia
• Wyjątkowa płaska konstrukcja



 Zgodność z dyrektywą RED Unii 
Europejskiej
Zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą 
urządzeń radiowych (RED)

Filtr redukcji szumów
Filtr 4G i filtr redukcji szumów – zapobiega 
zakłóceniom powodowanym przez sieci telefonii 
komórkowej, chroniąc przed utratą sygnału.

Wzmocnienie sygnału
Wzmocnienie sygnału – odbiór i wzmacnianie 
słabych sygnałów w celu poprawy zasięgu odbioru i 
zapewnienia krystalicznie czystego obrazu

Zaawansowany filtr 4G
Zaawansowany filtr 4G zapobiegający zakłóceniom 
powodowanym przez sieci telefonii komórkowej.

3-stopniowa regulacja wzmocnienia 
sygnału
3-stopniowe wzmocnienie sygnału oferuje 3 poziomy 
wzmocnienia, co umożliwia łatwą konfigurację i 
zapewnia lepszy zakres odbioru.
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Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
• Wyjście antenowe: 75 ohm, koncentryczne 

(IEC75)
• Długość przewodu antenowego: 180 cm
• Pasma tunera: UHF, VHF, HDTV

Moc
• Wskaźnik zasilania LED: Zielony
• Zasilacz: W zestawie

Akcesoria
• Instrukcja obsługi: W zestawie

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

29,8 x 24,8 x 26 cm
• Waga netto: 2,492 kg
• Waga brutto: 3,82 kg
• Waga opakowania: 1,328 kg

• GTIN: 1 87 12581 65823 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 4

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

24,5 x 31 x 5,7 cm
• Waga netto: 0,623 kg
• Waga brutto: 0,874 kg
• Waga opakowania: 0,251 kg
• EAN: 87 12581 65823 6
• Typ ułożenia półki: Obie
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

22,4 x 17 x 2,5 cm
• Waga: 0,462 kg
•
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