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a emot analog och digital TV
T
med den här förstärkta antennen på 40 dB

Med den här förstärkta antennen på 40 dB kan du manuellt justera dipolernas placering 

och UHF-elementet över 100 grader för optimal mottagning.

Få fler programmeringsalternativ
• 40 dB förstärkning
• Extern antennomkopplare

Förbättra bildkvaliteten
• Låg brusförstärkning upprätthåller signalkvaliteten
• Vridbar förstärkningskontroll för att justera förstärkningen

Enkel att placera
• Bas med extra tyngd vilket ger en utmärkt stabilitet
• DC 12 V-strömkälla som tillval

Tunn, modern design
• Snygga, rena linjer passar dagens nya TV-apparater
• Kompakt design som passar i stort sett var som helst
Philips
TV-antenn

UHF/VHF/
FM
Inomhusbruk 40 dB förstärkning
SBCTT750
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Tekniska specifikationer
• Säkerhetsstandarder: I enlighet med EN 60065
• EMC-standarder: I enlighet med EN 89/336/EEC

Mottagare/mottagning/sändning
• Antennutgång: 75 ohm koaxial (IEC75)
• Antenntyp: Teleskopisk, Spiralram
• Förstärkning (antenn + förstärkare): 36 dB
• Radioband: UHF, VHF

Övriga data
• Batterityp: AAA, LR03
• Nätström: 12 V DC eller 2x 1,5 V batterier
• Avstängningsknapp
• Strömförbrukning: 5 mA W

Tillbehör
• Bruksanvisning
•
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0 dB förstärkning
0 dB förstärkning förstärker svaga signaler, utökar 
ottagningsområdet och gör att du kan ta emot fler 

ignaler på ett längre avstånd.

xtern antennomkopplare
ed den interna/externa antennomkopplaren kan du 

nkelt växla mellan den externa antennen och 
abelsystemet för fler programalternativ.

åg brusförstärkning
illsammans med den justerbara förstärkningen ger 
en låga brusförstärkningen ett stort 
ottagningsområde och förbättrar signalens kvalitet.

ridbar förstärkningskontroll
ed den vridbara förstärkningskontrollen kan du enkelt 

ustera antennens förstärkning för optimal mottagning.

as med extra tyngd
asen med extra tyngd gör antennen mer stabil vilket 
edför att du kan rikta den på fler sätt.

C 12 V-strömkälla som tillval
C 12 V-strömkälla (tillval) gör att du kan ansluta 
ntennen till cigarettändaruttaget i bilen.

ena linjer passar TV-apparater
nkla, eleganta och rena linjer passar dagens TV-
pparater.

ompakt design
ompakt design som gör att du kan placera antennen 

 stort sett var som helst.
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