
 

 

Philips
Digitalna TV-antena

Sobna/zunanja
Ojačitev 40 dB

SDV8622
Izboljšan digitalni sprejem

Antena z ojačitvijo 40 dB
Ta sobna/zunanja antena omogoča odličen digitalni in analogni sprejem. Zaradi 
kompaktne zasnove in različnih možnosti namestitve je namestitev zelo enostavna. 
Možnosti napajanja si oglejte v navodilih za uporabo kabelskega sprejemnika.

Ohranite kakovosten signal
• Signal okrepite z ojačitvijo 40 dB

Enostavna namestitev kjerkoli
• Izjemno kompaktna zasnova za enostavno namestitev
• Različne možnosti namestitve za enostavno namestitev

Prilagodite videz
• Površina je odporna na vremenske pogoje in jo lahko prebarvate

Zaščita pred izgubo signala
• Filter za odpravljanje šumov preprečuje izgubo signala

Okolju prijazno
• Brez delcev PVC in BFR, zato je prijazen do okolja



 Ojačitev 40 dB
Ojačitev do 40 dB okrepi šibke signale in tako poveča 
doseg sprejema ter omogoči sprejemanje več 
signalov na večji razdalji.

Izjemno kompaktna zasnova
Kompaktna zasnova te antene omogoča enostavno 
notranjo ali zunanjo namestitev.

Različne možnosti namestitve
Različne možnosti namestitve (na drog, steno ali 
ograjo) omogočajo enostavno namestitev antene.

Odporna na vremenske pogoje in barvo
Na vremenske pogoje odporno površino lahko 
prebarvate in uskladite z notranjo ali zunanjo 
opremo.

Filter za odpravljanje šumov
Filter za odpravljanje šumov preprečuje izgubo 
signala

Brez delcev PVC in BFR
Ta izdelek ne vsebuje delcev PVC in BFR, zato je 
prijazen do okolja.
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Sprejemnik/sprejem/prenos
• Antenski izhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
• Dolžina antenskega kabla: 600 cm
• Ojačitev (antena + ojačevalnik): 40 dB
• Frekvenčna področja sprejemnika: UHF, VHF, FM

Napajanje
• Napajalni adapter: Priloženo

Dodatna oprema
• Uporabniški priročnik: Priloženo

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

22,9 x 32,8 x 12,5 cm
• Neto teža: 0,885 kg
• Bruto teža: 1,3 kg

• Teža embalaže: 0,415 kg
• EAN: 87 12581 56410 0
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Karton
• Vrsta postavitve na polico: Oboje

Zunanja škatla
• Outer carton (L x Š x V): 27,1 x 24,2 x 32 cm
• Neto teža: 1,770 kg
• Bruto teža: 2,95 kg
• Teža embalaže: 1,180 kg
• EAN: 87 12581 56477 3
• Število komercialnih pakiranj: 2

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 25 x 4 x 18,8 cm
• Teža: 0,8475 kg
•
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