
 

 

Philips
Digitale TV-antenne

Binnenshuis
49 dB versterkt
HDTV/UHF/FM

SDV7220
Superieur digitaal beeld en geluid

49 dB versterkte antenne
Deze unieke antenne met superieure ruisfiltering en verbeterd GSM-filter is ontworpen 
voor een optimale ontvangst van digitale uitzendingen. Afstemmen is niet nodig dankzij 
een ontvangstmogelijkheid van 360 graden.

Afstemmen is niet nodig
• 360-graden signaalontvangst

Behoud van signaalkwaliteit
• Versterk uw signaal met maximaal 49 dB
• Aan-uitschakelaar en driefasenversterking voor gebruiksgemak

Beschermt tegen signaalverlies
• Superieure ruisfiltering tegen signaalverlies

Geschikt voor elk interieur
• Wandmontage mogelijk
• Uniek plat ontwerp
• Plaats de antenne horizontaal of verticaal

Storingsvrij
• Storingsvrij (3G/4G/LTE)



 360-graden signaalontvangst
360-graden signaalontvangst

49 dB versterking
De 49 dB versterking versterkt zwakke signalen, 
waardoor uw ontvangstbereik toeneemt en u meer 
signalen over een grotere afstand kunt ontvangen.

Wandmontage mogelijk
Hiermee kunt u de antenne zodanig plaatsen dat 
deze maximale signaalsterkte biedt maar niet in het 
zicht staat

Superieure ruisfiltering
Superieure ruisfiltering beschermt tegen 
signaalverlies.

Uniek plat ontwerp
Deze antenne past in elk interieur.

Aan-uitschakelaar en versterking
Een driefasenversterking met 3 versterkingsniveaus 
voor een eenvoudige installatie en een verbeterd 
ontvangstbereik.

Plaats de antenne horizontaal
Plaats de antenne horizontaal of verticaal

Storingsvrij (3G/4G/LTE)
Storingsvrij (3G/4G/LTE)
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Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne-uitgang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
• Lengte antennekabel: 180 cm
• Versterking (antenne + versterker): 49 dB
• Tunerbereik: UHF, FM

Vermogen
• LED-indicator voor voeding: Groen
• Stroomadapter: Inclusief

Accessoires
• Gebruiksaanwijzing: Inclusief

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

24,5 x 31 x 5,7 cm
• Nettogewicht: 0,597 kg
• Brutogewicht: 0,819 kg

• Gewicht van de verpakking: 0,222 kg
• EAN: 87 12581 62226 8
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Type schap: Beide

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 29,8 x 24,8 x 26 cm
• Nettogewicht: 2,388 kg
• Brutogewicht: 3,62 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,232 kg
• GTIN: 1 87 12581 62226 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 4

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

22,4 x 17 x 2,5 cm
• Gewicht: 0,462 kg
•

Specificaties
Digitale TV-antenne
Binnenshuis 49 dB versterkt, HDTV/UHF/FM

http://www.philips.com

