
 

 

Philips
Antena de TV digital

Interna
Passivo
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV1125T
Recepção boa para grande prazer

Antena passiva
Essa antena passiva foi projetada para fornecer boa recepção de transmissões digitais. Seu 
botão de ajuste de sintonia fina lhe permitirá ajustar canais VHF e UHF para obter a 
melhor recepção possível em cada frequência.

Desfrute de mais opções de programação
• Dipolos VHF/FM para ampliar a recepção
• Controle de sintonia



 Dipolos VHF/FM
Os dipolos VHF/FM, mais conhecidos como "orelhas 
de coelho", permitem receber transmissões de 
programas de TV no espectro VHF e transmissões 
de rádio no espectro FM. Para melhorar os sinais, 
estenda e direcione os dipolos para diferentes 
posições.

Controle de sintonia
O controle das bandas VHF e UHF fornece uma 
recepção excelente para possibilitar a melhor 
qualidade de som e imagem.
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Embalagem externa
• Peso bruto: 3,23 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

40 x 16,2 x 25,5 cm
• Peso líquido: 2,4 kg
• Peso da embalagem: 0,83 kg
• Número de embalagens para o cliente: 6
• EAN: 87 12581 59732 0

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

15 x 26,5 x 6,3 cm
• Peso bruto: 0,488 kg

• Peso líquido: 0,4 kg
• Peso da embalagem: 0,088 kg
• EAN: 87 12581 59464 0
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão

Acessórios
• Manual do Usuário: Manual do Usuário

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Saída aérea: Coaxial de 75 ohm (IEC75)
• Comprimento do cabo da antena: 130 cm
• Faixas do sintonizador: UHF, VHF, FM
•

Especificações
Antena de TV digital
Interna Passivo, HDTV/UHF/VHF/FM
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