
 

 

„Philips“
skaitmeninė televizoriaus 
antena

Vidaus/lauko
sustiprinta 40 dB

SDV8622
Kokybiškas skaitmeninių signalų gavimas

sustiprinta 40 dB antena
Ši vidaus / lauko sustiprinta antena siūlo puikios kokybės skaitmeninių ir analoginių signalų gavimą. 
Jos kompaktiškas dizainas ir įvairios pritvirtinimo galimybės užtikrina nesudėtingą antenos 
pritaikymą esančioje aplinkoje. Apie maitinimą informacijos ieškokite priedėlio naudotojo vadove.

Išsaugo kokybišką signalą
• Padidinkite signalą sustiprindami 40dB

Paprasta sumontuoti bet kur
• Paprastas montavimas dėl ypač kompaktiško dizaino
• Įvairių montavimo galimybių dėka ją lengva montuoti

Pritaikykite išvaizdą
• Atsparumas orui ir pritaikomas dažomas paviršius

Apsaugo nuo signalo praradimo
• Triukšmo mažinimo filtras nuo signalo praradimo

Nekenkia aplinkai
• be aplinkai kenkiančių PVC / BFR



 40dB sustiprinta
Sustiprinimas iki 40dB padidina silpnus signalus, 
praplėsdamas priėmimo diapazoną ir leisdamas 
primti daugiau signalų didesnėje teritorijoje.

Ypač kompaktiško dizaino
Kompaktiško šios antenos panelių dizaino dėka, 
anteną lengva patalpinti ir viduje, ir lauke.

Įvairios montavimo galimybės
Galimi įvairūs šios antenos montavimo būdai (ant 
stiebo, sienų ir turėklų), todėl ją lengva patalpinti 
namuose.

Atspari orui ir dažoma
Atsparumas orui ir dažomas paviršius, derantis prie 
jūsų vidaus ir lauko interjero.

Triukšmo mažinimo filtras
Triukšmo mažinimo filtras apsaugantis nuo signalo 
praradimo

be PVC / BFR
Šio produkto sudėtyje nėra aplinkai kenkiančių PVC 
ir BFR medžiagų.
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Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antenos išvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
• Antenos laido ilgis: 600 cm
• Skvarba (antena + stiprintuvas): 40 dB
• Imtuvo diapazonas: UHF, VHF, FM

Maitinimas
• Maitinimo adapteris: Pridėta

Priedai
• Vartotojo vadovas: Įtraukta

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

22,9 x 32,8 x 12,5 cm
• Grynasis svoris: 0,885 kg
• Bendras svoris: 1,3 kg
• Pakuotės svoris: 0,415 kg

• EAN: 87 12581 56410 0
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Išdėstymo tipas: Abu

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 27,1 x 24,2 x 32 cm
• Grynasis svoris: 1,770 kg
• Bendras svoris: 2,95 kg
• Pakuotės svoris: 1,180 kg
• EAN: 87 12581 56477 3
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

25 x 4 x 18,8 cm
• Svoris: 0,8475 kg
•
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