
 

 

Philips
Televizní anténa

UHF/VHF/FM
Pro domácí použití zesilovač 38 
dB

SDV7120
Vychutnejte si dokonalý digitální obraz a zvuk
také funguje v případě analogového příjmu
Tato anténa byla navržena tak, aby svým dokonalým designem zlepšovala kvalitu obrazu 
a zvuku. Vysoce směrový logaritmický periodický design podává dobrý výkon v hustě 
zabydlených městských oblastech a výsledkem je čistý signál HDTV.

Vychutnejte si nejvyšší kvalitu příjmu
• Vylepšený výkon díky vynikajícímu designu

Zachovává kvalitu signálu
• Zesilte signál pomocí zesílení s malým šumem až do 38 dB
• Samostatný vypínač pro zapnutí/vypnutí a paměť regulace zisku

Zabraňuje ztrátě signálu
• Zesílení s mimořádně malým šumem

Snadná instalace
• Napájení a úroveň zesílení ukazují modré kontrolky LED



 Zesílení 38 dB
Zesílení až do 38 dB zesiluje slabé signály a tím 
rozšiřuje rozsah příjmu a umožňuje přijímat více 
signálů na delší vzdálenost.

Špičkový design
Směrový logaritmický periodický design podává 
dobrý výkon v hustě obydlených městských 
oblastech a výsledkem je čistý signál HDTV.

Napájení a úroveň zesílení
Modré kontrolky LED ukazují provoz antény pomocí 
mimořádně úsporných kontrolek LED

Samostatný vypínač pro zapnutí/vypnutí
Udržuje paměť vašich nastavení

Zesílení s mimořádně malým šumem
Umožňuje příjem HDTV bez šumu
SDV7120/10
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Tuner/příjem/vysílání
• Anténní výstup: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Pásma tuneru: UHF, VHF, VKV
• Délka anténního kabelu: 180 cm
• Zisk (anténa + zesilovač): 38 dB

Spotřeba
• Indikátor napájení LED: Modrá
• Adaptér napájení: Včetně

Příslušenství
• Uživatelský manuál: Uživatelský manuál

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 39 x 34 x 41 cm

• Čistá hmotnost: 3,248 kg
• Hrubá hmotnost: 5,87 kg
• Hmotnost obalu: 2,622 kg
• EAN: 87 12581 47885 8
• Počet spotřebitelských balení: 4

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 39 x 37 x 8 cm
• Čistá hmotnost: 0,812 kg
• Hrubá hmotnost: 1,293 kg
• Hmotnost obalu: 0,481 kg
• EAN: 87 12581 46803 3
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Krabice
•

Specifikace
Televizní anténa
UHF/VHF/FM Pro domácí použití zesilovač 38 dB
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