
риемане на аналогова и цифрова 
П
телевизия
с тази антена с усилване 38 dB

Тази антена с усилване 38 dB с 9,4 см дипол предлага отлично аналогово и 

цифрово приемане. Наслаждавайте се на превъзходен UHF сигнал благодарение 

на UHF елемента "мини чиния" с рефлектор.

Възползвайте се от възможностите за повече програми
• Усилване 38 dB

Подобрете качеството на картината
• Усилването с нисък шум поддържа качеството на сигнала

Лесен за поставяне
• Утежнена основа за отлична механична устойчивост
• Захранващ източник DC 12V - по желание

Съвременен моден външен вид
• Модна дизайнерска гама, която допълва днешните нови телевизори
Philips
TV антена

UHF/VHF/
FM
На закрито 38 dB с усилване
SBCTT350
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пецификациите могат да се променят без 
редупреждение.
ърговските марки са собственост на Koninklijke 
hilips Electronics N.V. или на съответните си 
ритежатели.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
сички права запазени.
ww.philips.com
Технически спецификации
• Стандарти на безопасност: В съответствие с 

EN 60065
• EMC стандарти: В съответствие с EN 89/336/

EEC

Тунер/приемане/предаване
• Изход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Дължина на кабела за антената: 165 cm
• Тип на антената: Телескопична, Спирален 

кръг
• Усилване (антена + усилвател): 38 dB
• Дължина на кабела за сигнала: 140 cm
• Обхвати на тунера: UHF, VHF, FM

Мощност
• Мрежово захранване: 220-240/12 V адаптер за 

автомобил
• Ключ за вкл/изкл
• Потребявана мощност: 3 VA W

Аксесоари
• Ръководство за потребителя: 13 езика

Размери
• Тегло на изделието: 0 729 kg
•
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силване 38 dB
силването от 38 dB подобрява слабите сигнали 
 така разширява обсега на приемане и ви дава 
ъзможността да приемате повече сигнали на по-
олямо разстояние.

силване с нисък шум
аред с регулируемото усилване, усилването с 
исък шум ви гарантира голям обхват на 
риемане и подобрява качеството на сигнала.

тежнена основа
тежнената основа стабилизира положението 
а антената така, че разполагате с повече 
ъзможности за нейното местоположение.

ахранващ източник DC 12V - по желание
опълнителният захранващ източник DC 12V ви 
озволява да включите антената в гнездото за 
апалка на автомобила.

опълваща телевизорите дизайнерска 
ама
простеният и елегантен дизайн допълва 
нешните нови телевизори.
SBCTT350/00

Технически спецификации Акценти на продукта

TV антена
UHF/VHF/FM На закрито 38 dB с усилване


