
 

Philips
TV-antenni

UHF
Sisäkäyttöön 18 dB, vahvistettu

SDV2230
Katsele digi-TV:tä

18 dB:n vahvistetulla antennilla
Tämä vahvistettu 18 dB:n antenni on suunniteltu digisovittimelle. Yksikanavainen dipoli ja 
sen pohjaan asennettu kela laajentavat käyttöaluetta haluamasi digitaalisen TV-signaalin 
vastaanottamista varten.

Enemmän ohjelmointivaihtoehtoja
• 18 dB:n vahvistus tehostaa vastaanottoa
• Pohjaan asennettu kela laajentaa käyttöaluetta
• Yksikanavainen kallistettu dipoli parantaa vastaanottoa

Paranna kuvalaatua
• Matalien äänien vahvistus takaa optimaalisen signaalilaadun

Helppo asettaa paikalleen
• Tasapainotetussa telineessä antenni pysyy vakaasti

Tyylikäs ja moderni muotoilu
• Tyylikäs muotoilu sopii nykyaikaiseen televisioon
 



 18 dB:n vahvistus
18 dB:n vahvistus tehostaa heikkoja signaaleja ja 
laajentaa vastaanottoaluetta, joten saat enemmän 
signaaleja suuremmalta alueelta.

Pohjaan asennettu kela
Pohjaan asennettu kela tehostaa yksikanavaisen 
dipolin toimintaa ja laajentaa käyttöaluetta.

Yksikanavainen kallistettu dipoli
Yksikanavainen kallistettu dipoli on yksinkertainen 
laite, joka vastaanottaa sekä horisontaalisesti että 
vertikaalisesti polarisoitua lähetyssignaalia. Koska 
signaali saattaa olla kumpaa tahansa, laitteen on 
tärkeää pystyä vastaanottamaan molempia.

Tasapainotettu teline
Tasapainotettu teline vakauttaa antennin, joten voit 
sijoittaa sen haluamallasi tavalla.

Huippumuotoilu imartelee televisiota
Yksinkertainen ja tyylikäs muotoilu imartelee 
nykytelevisioita.

Matalien äänien vahvistus
Säädettävä vahvistus ja matalien äänien vahvistus 
takaavat suuren vastaanottoalueen ja parantavat 
signaalin laatua.
SDV2230/10

Kohokohdat
Julkaisupäivä 2009-05-31

Versio: 2.1.6

12 NC: 9082 100 07049
EAN: 00 26616 02437 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n 
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: UHF
• Antennikaapelin pituus: 150 cm
• Vahvistus (antenni + vahvistin): 18 dB

Virta
• Virranilmaisin: Vihreä
• Digisovitin: 5,5 V / digisovitin
• Verkkolaite: Mukana

Mitat
• Tuotteen paino: 0,22 kg
• Kokonaispaino: 0,410 kg
• Taara: 0,072 kg
• Nettopaino: 0,338 kg
• Tuotteen mitat (L x K): 67 x 375 mm
• Tuotteen paksuus: 90 mm

Pakkauksen tiedot
• Määrä: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02437 7
• Kokonaispaino: 0,410 kg
• Taara: 0,075 kg
• Nettopaino: 0,338 kg
• Pituus: 419 mm
• Leveys: 83 mm
• Korkeus: 80 mm

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96529 3
• Määrä: 6
• Kokonaispaino: 2,960 kg
• Taara: 5 kg
• Nettopaino: 2,460 kg
• Pituus: 538 mm
• Leveys: 98 mm
• Korkeus: 445 mm
•

Tekniset tiedot
TV-antenni
UHF Sisäkäyttöön 18 dB, vahvistettu
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