
 

 

Philips
TV-antenna

UHF
Beltéri 20 dB erősítés

SDV3220
Digitális TV-jelek vétele

a 20 dB erősítésű antennával
Ez a 20 dB erősítésű antenna digitális beltéri egységhez készült. Lapos kialakításának 
köszönhetően az antenna képes venni a digitális TV-adásokat. Könnyen összeszerelhető 
és könnyen működtethető.

Élvezze a több programozási lehetőséget!
• 20 dB-es, állítható erősítés
• Lapos UHF antenna a jobb vételhez

Javítsa a képminőséget!
• Az alacsony zajerősítés megőrzi a jel minőségét
• Megvilágított erősítésvezérlés az erősítés beállításához

Szerelje fel a legjobban mutató és legjobban kézreeső helyre!
• Többféle felszerelési lehetőség az optimális elhelyezés érdekében



 20 dB erősítés
A 20 dB-es erősítés fokozza a gyenge jelek erősségét, 
kiterjesztve a vételi tartományt, ezáltal nagyobb 
vételkörzetben, több jel vételét teszi lehetővé.

Lapos UHF antenna
A rendkívül hatékony lapos UHF antenna jobb vételt 
biztosít, mint a hagyományos hurokantennák. A 
lapos kivitelnek köszönhetően az antenna összegyűjti 
a jeleket a jobb vétel érdekében.

Alacsony zajerősítés
Az állítható erősítéssel együtt az alacsony zajerősítés 
nagy vételtartományt és jó jelminőséget biztosít.

Megvilágított erősítésvezérlés
Az erősítésvezérléssel beállíthatja az antenna 
erősítését. A megvilágítás jelzi az antenna 
működését, és segítségével könnyen megtalálható az 
állítótárcsa.

Többféle felszerelési lehetőség
A különféle felszerelési lehetőségeknek 
köszönhetően az antenna úgy helyezhető el, hogy a 
legjobban vegye az adást. Mivel a sugárzott jelek 
vertikálisan vagy horizontálisan polarizáltak, ezért 
fontos, hogy az antenna mindkét típusú jelhez 
állítható legyen. Konzol és 2 méteres kábel jár hozzá, 
így elhelyezhető a készülék tetején, tartón, illetve 
akár a falra is szerelhető.
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Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennakimenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Hangolási sávok: UHF
• Antennakábel hossza: 2 m cm
• Nyereség (antenna + erősítő): 20 dB

Tápkapcsoló
• Táplálás LED indikátora: Zöld
• Hálózati adapter: Mellékelve

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Termék tömege: 0,26 kg
• Bruttó tömeg: 0,597 kg
• Önsúly: 0,260 kg
• Nettó tömeg: 0,337 kg
• Termék méretei (Sz x Ma): 75 x 160 mm
• Termék vastagsága: 60 mm

Csomagolásadatok
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02440 7
• Mennyiség: 1
• Bruttó tömeg: 0,597 kg
• Önsúly: 0,260 kg
• Nettó tömeg: 0,337 kg
• Hosszúság: 92 mm
• Szélesség: 217 mm
• Magasság: 280 mm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96531 6
• Mennyiség: 6
• Bruttó tömeg: 4,269 kg
• Önsúly: 0,693 kg
• Nettó tömeg: 3,576 kg
• Hosszúság: 558 mm
• Szélesség: 282 mm
• Magasság: 230 mm
•

Műszaki adatok
TV-antenna
UHF Beltéri 20 dB erősítés
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