
 

 

Philips
TV-antenn

UHF
Inomhusbruk 18 dB förstärkning

SDV2230
Ta emot digital-TV

med den här antennen med 18 dB förstärkning
Den här antennen med 18 dB förstärkning är avsedd för marksänd digital-TV. En enkel 
dipol med en bottenmatad spole ökar räckvidden och prestanda så att du kan ta emot 
den signal du behöver för att kunna titta på digital-TV.

Få fler programmeringsalternativ
• 18 dB förstärkning för förbättrad mottagning
• Den bottenmatade spolen ökar mottagningsområdet
• En dipol med lutning för förbättrad mottagning

Förbättra bildkvaliteten
• Låg brusförstärkning upprätthåller signalkvaliteten

Enkel att placera
• Bas med extra tyngd vilket ger en utmärkt stabilitet

Tunn, modern design
• Snygga, rena linjer passar dagens nya TV-apparater



 18 dB förstärkning
Tack vare förstärkningen på 18 dB kan du förstärka 
svaga signaler, vilket medför att du utökar 
mottagningsområdet och kan ta emot fler signaler, 
på längre avstånd.

Bottenmatad spole
Den bottenmatade spolen förbättrar effektiviteten i 
endipolutformningen vilket ger ett utökat 
mottagningsområde.

En dipol med lutning
Den enkla dipolen med lutning är en enkel 
utformning med ett element som används till att ta 
emot både horisontella och vertikala 
utsändningssignaler. Eftersom signalerna kan ha 
antingen horisontell eller vertikal polaritet är det 
viktigt att det går att justera båda.

Bas med extra tyngd
Basen med extra tyngd gör antennen mer stabil vilket 
medför att du kan rikta den på fler sätt.

Rena linjer passar TV-apparater
Enkla, eleganta och rena linjer passar dagens TV-
apparater.

Låg brusförstärkning
Tillsammans med den justerbara förstärkningen ger 
den låga brusförstärkningen ett stort 
mottagningsområde och förbättrar signalens kvalitet.
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