
 

 

Philips
Цифрова TV антена

На закрито
с усилване 49 dB
HDTV/UHF/FM

SDV7220
Превъзходни цифрови картина и звук

Антена с усилване 49 dB
Тази уникална антена с превъзходно филтриране на шума и усъвършенстван GSM 
филтър е създадена за ненадминато качество на приемане на цифрови предавания. 
Способна да приема на 360 градуса, тя не се нуждае от настройка.

Не е необходима настройка
• Приема сигнал на 360 градуса

Поддържане на качеството на сигнала
• Подобрете сигнала с до 49 dB усилване
• Ключ за вкл./изкл. и тристепенно управление на усилването за лесно използване

Предпазва от загуби в сигнала
• Превъзходното филтриране на шума против загуби в сигнала

Вписва се с лекота в интериора на вашия дом
• Може да се монтира на стена
• Уникална плоска конструкция
• Поставете антената хоризонтално или вертикално

Без смущения
• Без смущения (3G/4G/LTE)



 Приема сигнал на 360 градуса
Приема сигнал на 360 градуса

49 dB с усилване
Усилването от 49 dB подобрява слабите сигнали, 
с което разширява обсега на приемане и ви дава 
възможност да приемате повече сигнали на по-
голямо разстояние.

Може да се монтира на стена
Позволява да изберете подходящо място за 
вашата антена, за да приемате сигнал с 
максимална сила без пряка видимост с антената

Превъзходно филтриране на шума
Превъзходното филтриране на шума 
предотвратява загубите в сигнала.

Уникална плоска конструкция
Тази антена ще се впише с лекота в интериора на 
вашия дом.

Ключ за ВКЛ./ИЗКЛ. и управление на 
усилването
Тристепенното управление на усилването 
предлага 3 нива на усилване за лесна настройка и 
по-голям обхват на приемане.

Поставете антената хоризонтално
Поставете антената хоризонтално или 
вертикално

Без смущения (3G/4G/LTE)
Без смущения (3G/4G/LTE)
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Тунер / Приемане / Предаване
• Изход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Дължина на кабела за антената: 180 см
• Усилване (антена + усилвател): 49 dB
• Обхвати на тунера: UHF, FM

Захранване
• LED индикатор на захранването: Зелено
• Адаптер за електрозахранване: Приложено

Аксесоари
• Ръководство за потребителя: Приложено

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

24,5 x 31 x 5,7 см
• Нето тегло: 0,597 кг
• Бруто тегло: 0,819 кг

• Тегло на опаковката: 0,222 кг
• EAN: 87 12581 62226 8
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Начин на поставяне: И двете

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 29,8 x 24,8 x 26 см
• Нето тегло: 2,388 кг
• Бруто тегло: 3,62 кг
• Тегло на опаковката: 1,232 кг
• GTIN: 1 87 12581 62226 5
• Брой потребителски опаковки: 4

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

22,4 x 17 x 2,5 см
• Тегло: 0,462 кг
•

Спецификации
Цифрова TV антена
На закрито с усилване 49 dB, HDTV/UHF/FM
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