
 

 

Philips
Digitálna TV anténa

Interiér
45 dB zosilnene HDTV/UHF/
VHF/FM

SDV7120
Vynikajúci digitálny obraz a zvuk

Zosilnená anténa
Táto izbová anténa bola navrhnutá pre zdokonalenie kvality obrazu a zvuku prostredníctvom 
jej špičkového dizajnu. Dizajn s vysokosmerovým pravidelným kmeňom si hravo poradí vo 
väčšine oblastí vrátane husto obývaných mestských častí a zaručí príjem čistého signálu HDTV.

Prijímajte vždy kvalitný signál
• Zosilnite signál až o 45 dB
• Samostatný vypínač a ovládanie zosilnenia s pamäťou

Vychutnajte si tú najlepšiu kvalitu obrazu
• Zdokonalený výkon vďaka skvelému dizajnu

Bez rušenia
• Filter GSM zabráni rušeniu z mobilných telefónnych sietí

Jednoduchá inštalácia
• Nastaviteľné ovládanie zosilnenia
• Napájanie a úroveň zosilnenia signalizujú modré kontrolky LED

Chráni pred stratou signálu
• Vynikajúce filtrovanie šumu zabráni strate signálu



 Zosilnite signál o 45 dB
Zosilnite slabé signály až o 45 dB, čím sa rozšíri váš 
rozsah príjmu a budete môcť prijímať viac signálov 
na väčšiu vzdialenosť.

Skvelý dizajn
Dizajn s vysokosmerovým pravidelným kmeňom si 
hravo poradí v husto obývaných mestských častiach 
a zaručí príjem čistého signálu HDTV.

Samostatný vypínač
Pamätá si vaše nastavenia

Vynikajúce filtrovanie šumu
Vynikajúce filtrovanie šumu chráni pred stratou 
signálu.

Filter GSM
Táto anténa bola špeciálne navrhnutá, aby zabránila 
možnému rušeniu z mobilných telefónnych sietí

Nastaviteľné ovládanie zosilnenia
Umožňuje jednoducho zvýšiť rozsah príjmu

Napájanie a úroveň zosilnenia
Činnosť antény signalizujú modré kontrolky LED s 
veľmi nízkou spotrebou
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Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténny výstup: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
• Pásma tunera: UHF, VHF, FM
• Dĺžka antén. kábla: 180 cm
• Zisk (anténa+zosilňovač): 45 dB

Príkon
• Napájací adaptér: Pribalené
• Indikačná LED dióda napájania: Modré

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: Pribalené

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 39 x 36 x 8 cm
• Čistá hmotnosť: 0,828 kg
• Hmotnosť brutto: 1,292 kg

• Hmotnosť obalu: 0,464 kg
• EAN: 87 12581 56420 9
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Kartón
• Typ policového umiestnenia: Zavesenie

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 35,1 x 34 x 41 cm
• Čistá hmotnosť: 3,312 kg
• Hmotnosť brutto: 5,87 kg
• Hmotnosť obalu: 2,558 kg
• GTIN: 1 87 12581 56420 6
• Počet užívateľských balení: 4

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 39 x 36 x 8 cm
• Hmotnosť: 0,609 kg
•

Technické údaje
Digitálna TV anténa
Interiér 45 dB zosilnene HDTV/UHF/VHF/FM
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