
 

Philips
Televizní anténa

UHF/VHF/VKV
Pro domácí použití Se 
zesilovačem 36 dB

SBCTT250
Přijímejte analogový a digitální televizní signál
pomocí antény se zesilovačem 36 dB.
Tato kompaktní anténa se zesilovačem 36 dB je napájena z baterií, aby ji bylo možné 
snadno umístit. Je ideální pro použití při stanování nebo v obytných přívěsech. Obsahuje 
odnímatelný 5,1cm dipól pro příjem v pásmech VHF/FM.

Užijte si více možností programování
• Nastavitelné zesílení 36 dB

Zlepšete kvalitu obrazu
• Zesílení s malým šumem zachovává kvalitu signálu

Snadné umístění
• Napájení z baterií pro snadné umístění a přenositelnost
• Volitelný stejnosm. napájecí zdroj 12 V

Tenký, moderní design
• Řady s tenkým designem, které dělají čest dnešním novým televizorům
• Kompaktní provedení, které se hodí prakticky kamkoli
 



 Zesílení 36 dB
Zesílení 36 dB zvýrazňuje slabé signály, rozšiřuje 
dosah pro příjem a umožňuje přijímat více signálů 
z větší vzdálenosti.

Zesílení s malým šumem
Zesílení s malým šumem společně s nastavitelným 
zesílením zajišťuje velký dosah pro příjem a zlepšuje 
kvalitu signálu.

Napájení z baterií
Praktický provoz s napájením ze dvou baterií AA, aby 
byla zajištěna optimální přenositelnost a umístění.

Volitelný stejnosm. napájecí zdroj 12 V
Volitelný stejnosměrný napájecí zdroj 12 V 
umožňuje připojit anténu do zapalovače cigaret ve 
vozidle.

Designové řady dělají čest televizorům
Řady s jednoduchým elegantním designem dělají čest 
dnešním novým televizorům.

Kompaktní provedení
Kompaktní provedení umožňuje umístit anténu 
prakticky kdekoli.
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Technické údaje
• Bezpečnostní normy: V souladu se směrnicí EN 

60065
• Normy EMC: V souladu se směrnicí 89/336/EEC

Tuner/příjem/vysílání
• Anténní výstup: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Typ antény: Teleskopická, Spirálové oko
• Pásma tuneru: UHF, VHF
• Zisk (anténa + zesilovač): 36 dB

Spotřeba
• Typ baterie: AAA, LR03
• Napájení ze sítě: 12 V DC nebo 2x 1,5 V baterie
• Vypínač pro zapnutí/vypnutí: Ano
• Spotřeba elektrické energie: 5 mA W

Příslušenství
• Uživatelský manuál: ano
•

Specifikace
Televizní anténa
UHF/VHF/VKV Pro domácí použití Se zesilovačem 36 dB
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