
 

 

Philips
Antena de TV

Digital
Interna
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV2740
Desempenho digital aprimorado

Funciona também com TV analógica
Esta antena amplificada (18 db) foi projetada para captar transmissões analógicas e 
digitais. Otimizados para transmissões digitais, os elementos de recepção garantem uma 
excelente captação de sinais DTV, superior a antenas de quadro convencionais.

Desfrute de mais opções de programação
• Posicionamento horizontal e vertical para recepção de UHF
• Várias opções de montagem

Melhore a qualidade da imagem
• A amplificação com baixo nível de ruído mantém a qualidade do sinal
• Controle de ganho ajustável



 Amplificação com baixo nível de ruído
Somada à amplificação ajustável, a amplificação com 
baixo nível de ruído garante um alcance excelente e 
melhora a qualidade do sinal.

Controle de ganho ajustável
Use o controle manual para fazer um ajuste preciso 
e obter a melhor qualidade possível de imagem e 
desempenho do sistema.

Dois modos de posicionamento
Abrangem os diferentes tipos de sinais transmitidos, 
permitindo que você ajuste a antena para captar o 
sinal mais forte na horizontal ou na vertical.

Várias opções de montagem
Com várias opções de montagem, você pode 
posicionar a antena no local com melhor recepção. 
O hardware incluído permite que a antena fique 
sobre um decodificador ou uma estante ou seja 
instalada na parede.
SDV2740/55

Destaques
Data de emissão  
2014-03-17

Versão: 1.0.4

12 NC: 8670 000 54934
EAN: 87 12581 49366 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com
Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

21,5 x 30,85 x 9 cm
• Peso bruto: 0,768 kg
• Peso líquido: 0,503 kg
• Peso da embalagem: 0,265 kg
• EAN: 87 12581 49366 0
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão

Embalagem externa
• Peso bruto: 1,801 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

22,5 x 19,7 x 33 cm
• Peso líquido: 1,006 kg
• Peso da embalagem: 0,795 kg
• EAN: 87 12581 49367 7
• Número de embalagens para o cliente: 2
•

Especificações
Antena de TV
Digital Interna, HDTV/UHF/VHF/FM
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