
 

 

Philips
Antena TV

HDTV/UHF/VHF/UKF
Pokojowa 38 dB ze 
wzmocnieniem

SDV7120
Ciesz się doskonałym cyfrowym obrazem i dźwiękiem
również do odbioru kanałów analogowych
Ta antena pokojowa została stworzona w celu ulepszania jakości obrazu i dźwięku. 
Urządzenie, zaprojektowane z niezwykłą dokładnością, doskonale się sprawdza w gęsto 
zaludnionym otoczeniu miejskim, zapewniając wyraźny sygnał HDTV.

Ciesz się najlepszą jakością odbioru
• Lepsza efektywność działania dzięki ulepszonej konstrukcji

Utrzymaj jakość sygnału
• Wzmocnienie do 38 dB z zachowaniem niskiego poziomu zakłóceń
• Osobny wyłącznik i zapisywana regulacja wzmocnienia sygnału

Ochrona przed utratą sygnału
• Wzmocnienie o niezwykle niskim poziomie zakłóceń

Łatwa instalacja
• Poziom zasilania i wzmocnienia oznaczony niebieskimi wskaźnikami diodowymi



 Wzmocnienie 38 dB
Wzmocnienie 38 dB zwiększa siłę słabych sygnałów, 
poprawiając zakres odbioru i pozwalając odbierać 
więcej sygnałów na większych dystansach.

Udoskonalona konstrukcja
Urządzenie, zaprojektowane z niezwykłą 
dokładnością, doskonale się sprawdza w gęsto 
zaludnionym otoczeniu miejskim, zapewniając 
wyraźny sygnał HDTV.

Poziom zasilania i wzmocnienia
Niebieskie, energooszczędne diody wskazują na 
działanie anteny

Osobny wyłącznik
Zapisuje ustawienia użytkownika

Wzmocnienie o niezwykle niskim 
poziomie zakłóceń
Zapewnia odbiór kanałów HDTV bez zakłóceń
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Tuner/Odbiór/Transmisja
• Wyjście antenowe: 75 omów, koncentryczne 

(IEC75)
• Pasma tunera: UHF, VHF, UKF
• Długość przewodu antenowego: 180 cm
• Wzmocnienie (antena + wzmacniacz): 38 dB

Zasilanie
• Diodowy wskaźnik zasilania: Niebieska
• Zasilacz: Dołączony

Akcesoria
• Instrukcja obsługi: Instrukcja obsługi

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

39 x 34 x 41 cm
• Waga netto: 3,248 kg
• Waga brutto: 5,87 kg
• Ciężar opakowania: 2,622 kg
• EAN: 87 12581 47885 8
• Liczba opakowań konsumenckich: 4

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

39 x 37 x 8 cm
• Waga netto: 0,812 kg
• Waga brutto: 1,293 kg
• Ciężar opakowania: 0,481 kg
• EAN: 87 12581 46803 3
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Pudełko
•

Dane techniczne
Antena TV
HDTV/UHF/VHF/UKF Pokojowa 38 dB ze wzmocnieniem
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