
 

 

Philips
Antena TV

UHF/VHF/FM
Pokojowa 38 dB ze 
wzmocnieniem

SBCTT350
Odbiór TV analogowej i cyfrowej

dzięki antenie ze wzmocnieniem 38 dB
Antena ze wzmocnieniem 38 dB i dipolem o długości 9,4 cm zapewnia doskonały odbiór 
sygnału cyfrowego i analogowego. Ciesz się doskonałą jakością pasma UHF dzięki 
talerzowi UHF z reflektorem.

Większe możliwości programowania
• Wzmocnienie 38 dB

Popraw jakość obrazu
• Wzmocnienie o niskim poziomie zakłóceń zachowuje odpowiednią jakość sygnału

Łatwe ustawianie
• Obciążona podstawa zapewnia doskonałą stabilność
• Opcjonalne źródło zasilania 12V DC

Smukła, współczesna stylistyka
• Smukła stylistyka stanowi uzupełnienie nowoczesnego telewizora



 Wzmocnienie 38 dB
Wzmocnienie 38 dB zwiększa siłę słabych sygnałów, 
poprawiając zakres odbioru i pozwalając odbierać 
więcej sygnałów na większych dystansach.

Wzmocnienie o niskim poziomie 
zakłóceń
Niski poziom zakłóceń i regulacja wzmocnienia 
zapewniają doskonały zakres odbioru i podnoszą 
jakość sygnału.

Obciążona podstawa
Obciążona podstawa zapewnia doskonałą stabilność 
anteny, dając swobodę wyboru ustawienia.

Opcjonalne źródło zasilania 12V DC
Opcjonalne źródło zasilania 12V DC umożliwia 
podłączenie anteny do gniazda zapalniczki w 
samochodzie.

Stanowi uzupełnienie telewizora
Prosta, elegancka stylistyka stanowi uzupełnienie 
nowoczesnego telewizora.
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Specyfikacja techniczna
• Standardy bezpieczeństwa: Zgodnie z normą 

EN 60065
• Standardy EMC: Zgodnie z normą EN 89/336/EEC

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Wyjście antenowe: 75 omów, koncentryczne 

(IEC75)
• Typ anteny: Teleskopowa, Antena spiralna
• Pasma tunera: UHF, VHF, UKF
• Długość przewodu antenowego: 165 cm
• Wzmocnienie (antena + wzmacniacz): 38 dB
• Długość przewodu sygnałowego: 140 cm

Zasilanie
• Wyłącznik
• Zasilanie sieciowe: Zasilacz samochodowy 220–

240/12V
• Pobór mocy: 3 VA W

Akcesoria
• Instrukcja obsługi: 13 języków

Wymiary
• Waga produktu: 0,729 kg
•
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