
 

Philips
TV-antenni

UHF
Sisäkäyttöön 20 dB, vahvistettu

SDV3220
Vastaanota digitaalitelevisiosignaaleja

20 dB:n vahvistetulla antennilla
Tämä 20 dB:n vahvistettu antenni on suunniteltu digisovittimelle. Litteän paneelin ansiosta 
antenni ottaa vastaan signaalin, jonka tarvitset katsoaksesi digitaalitelevisiolähetyksiä. 
Helppo asentaa ja kytkeä virta.

Enemmän ohjelmointivaihtoehtoja
• 20 dB:n säädettävä vahvistin
• Litteällä UHF-paneelitekniikalla parempi vastaanotto

Paranna kuvalaatua
• Matalien äänien vahvistus takaa optimaalisen signaalilaadun
• Valaistu Gain Control -toiminto vahvistuksen säätämiseen

Kiinnitä sisustuksen ja toiminnan kannalta parhaaseen paikkaan
• Useita kiinnitysvaihtoehtoja - löydät mieleisesi paikan
 



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

Litteä UHF-paneelitekniikka
Erittäin tehokas litteä UHF-paneelitekniikka takaa 
paremman vastaanoton kuin perinteiset 
kehäantennit. Litteän muotoilun ansiosta antenni 
keskittää signaalin parempaa vastaanottoa varten.

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

Valaistu Gain Control
Gain Control -toiminnon avulla voit säätää antennin 
vahvistusta. Valaistuksen avulla näet, onko virta 
päällä, ja löydät säätöpyörän helposti.

Useita kiinnitysvaihtoehtoja
Useiden kiinnitysvaihtoehtojen ansiosta voit asentaa 
antennin paikkaan, jossa lähetyssignaalien 
vastaanotto onnistuu parhaiten. Koska signaali 
saattaa olla joko horisontaalisesti tai vertikaalisesti 
polarisoitu, laitteen on tärkeää pystyä 
vastaanottamaan molempia. Mukana on kiinnikkeet ja 
kahden metrin kaapeli, joten voit kiinnittää antennin 
television päälle, pöydälle tai seinälle.
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Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antennilähtö: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
• Virittimen aaltoalueet: UHF
• Antennikaapelin pituus: 2 m cm
• Vahvistus (antenni + vahvistin): 20 dB

Virta
• Virranilmaisin: Vihreä
• Verkkolaite: Mukana

Lisätarvikkeet
• Käyttöopas: Käyttöopas

Mitat
• Tuotteen paino: 0,26 kg
• Kokonaispaino: 0,597 kg
• Taara: 0,260 kg
• Nettopaino: 0,337 kg
• Tuotteen mitat (L x K): 75 x 160 mm
• Tuotteen paksuus: 60 mm

Pakkauksen tiedot
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02440 7
• Määrä: 1
• Kokonaispaino: 0,597 kg
• Taara: 0,260 kg
• Nettopaino: 0,337 kg
• Pituus: 92 mm
• Leveys: 217 mm
• Korkeus: 280 mm

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96531 6
• Määrä: 6
• Kokonaispaino: 4,269 kg
• Taara: 0,693 kg
• Nettopaino: 3,576 kg
• Pituus: 558 mm
• Leveys: 282 mm
• Korkeus: 230 mm
•

Tekniset tiedot
TV-antenni
UHF Sisäkäyttöön 20 dB, vahvistettu
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