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Antenă TV digitală

De interior Cu amplificare
HDTV/UHF/VHF

SDV6227
Imagine digitală şi sunet superioare

Antenă de interior cu amplificare
Această antenă cu amplificare, cu design ultraplat, filtrare superioară GSM/4G şi control variabil al 

amplificării a fost concepută pentru a asigura o recepţie de calitate superioară a transmisiilor digitale, 

analogice şi de radio FM. Designul subţire a fost creat pentru a se potrivi cu televizoarele plate şi 

interiorul locuinţei.

Menţine calitatea semnalului
• Filtrul 4G avansat previne interferenţele cu semnalele dispozitivelor mobile.
• Filtru de reducere a zgomotului împotriva pierderii semnalului
• Control al amplificării în 3 trepte pentru a îmbunătăţi raza de recepţie

4K Ultra HD TV și sunet de calitate
• Tehnologie de amplificare activă a semnalului
• Amplificarea semnalului pentru îmbunătăţirea razei de recepţie

Ecologic
• Respectă Directiva UE privind echipamentele radio (RED)

Se potrivește perfect în decorul locuinţei tale
• Design plat unic



 Respectă Directiva UE privind 
echipamentele radio
Respectă Directiva UE privind echipamentele radio 
(RED)

Filtru de reducere a zgomotului
Filtru 4G și de reducere a zgomotului – Previno 
interferenţele cu semnalele mobile pentru a proteja 
împotriva pierderii semnalului.

Amplificarea semnalului
Amplificarea semnalului – Recepţionează și amplifică 
semnalele slabe pentru a îmbunătăţi raza de recepţie 
și a oferi imagini de claritate excepţională

Filtru 4G avansat
Filtrul 4G avansat previne interferenţele cu 
semnalele dispozitivelor mobile.

Reglaj al amplificării în 3 trepte
Un reglaj al amplificării în 3 trepte care oferă 3 
niveluri de amplificare pentru o configurare ușoară și 
un interval de recepţie îmbunătăţit.
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Tuner/Recepţie/Transmisie
• Ieșire antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Lungimea cablului antenei: 180 cm
• Benzi tuner: UHF, VHF, HDTV

Alimentare
• Indicator LED de funcţionare: Verde
• Adaptor de alimentare: Incluse

Accesorii
• Manual de utilizare: Incluse

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 29,8 x 24,8 x 26 cm
• Greutate netă: 2,492 kg
• Greutate brută: 3,82 kg
• Greutate proprie: 1,328 kg

• GTIN: 1 87 12581 65823 3
• Număr de ambalaje: 4

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

24,5 x 31 x 5,7 cm
• Greutate netă: 0,623 kg
• Greutate brută: 0,874 kg
• Greutate proprie: 0,251 kg
• EAN: 87 12581 65823 6
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 22,4 x 17 x 2,5 cm
• Greutate: 0,462 kg
•
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