
ecepţionare TV analogică și digitală
R
cu această antenă cu amplificare de 38 dB

Această antenă cu amplificare de 38 dB și dipol de 9,4 cm oferă recepţie analogică și 

digitală excelentă.  Bucuraţi-vă de performanţe UHF superioare mulţumită miniantenei 

parabolice UHF cu reflector.

Mai multe opţiuni de programare
• Amplificare la 38 dB

Îmbunătăţiţi calitatea imaginii
• Amplificarea pentru zgomot redus întreţine calitatea semnalului

Ușor de amplasat
• Bază cu greutate pentru o stabilitate fizică excelentă
• Sursă de alimentare CC opţională, 12 V

Design contemporan, elegant
• Design deosebit de elegant pentru noile televizoare de azi
Philips
Antenă TV

UHF/VHF/
FM
Interior 38 dB cu amplificare
SBCTT350
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Specificaţii tehnice
• Standarde de siguranţă: Conform EN 60065
• Standarde EMC: Conform EN 89/336/EEC

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Ieșire antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Lungimea cablului antenei: 165 cm
• Tip antenă: Telescopic, Buclă în spirală
• Gain (antenă + amplificator): 38 dB
• Lungimea cablului pentru semnal: 140 cm
• Mărci de tunere: UHF, VHF, FM

Alimentare
• Sursă de alimentare principală: Adaptor auto 

220-240/12V
• Comutare On/Off
• Consum: 3VA W

Accesorii
• Manual de utilizare: 13 limbi

Dimensiuni
• Greutate produs: 0.729 kg
•
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mplificare la 38 dB
mplificarea la 38 dB crește semnalele slabe, lărgind 

ntervalul de recepţie și oferindu-vă posibilitatea de a 
ecepta mai multe semnale pe o distanţă mai mare.

mplificare pentru zgomot redus
mpreună cu cea reglabilă, amplificarea pentru zgomot 
edus asigură un interval mare de recepţie și sporește 
alitatea semnalului.

ază cu greutate
aza cu greutate stabilizează poziţia antenei, astfel 

ncât să beneficiaţi de mai multe poziţii.

ursă de alimentare CC opţională, 12 V
ursa de alimentare CC opţională, de 12 V vă permite 
ă conectaţi antena la bricheta vehiculului.

esign deosebit pentru televizoare
esign simplu, deosebit de elegant pentru noile 

elevizoare de azi.
SBCTT350/00

Specificaţii tehnice Caracteristici principale produs

Antenă TV
UHF/VHF/FM Interior 38 dB cu amplificare


