
 

 

Philips
TV-antenne

UHF
Binnenshuis 20 dB versterkt

SDV3220
Ontvang digitale TV-signalen

met deze 20 dB versterkte antenne
Deze 20 dB versterkte antenne is ontworpen voor gebruik in combinatie met een digitale 
set-top box. Vanwege het flat panel-ontwerp pikt de antenne het signaal op dat u nodig 
hebt om digitale televisie te kijken. Eenvoudig te installeren en eenvoudig te voeden.

Geniet van meer programmeerkeuzes
• Instelbare 20 dB versterking
• UHF flat panel-serie voor een verbeterde ontvangst

Verbeter de beeldkwaliteit
• Versterking van lage geluiden behoudt de signaalkwaliteit
• Verlichte versterkingscontrole voor het aanpassen van de versterking

Bevestig deze waar deze het best staat en het best werkt
• Verschillende bevestigingsopties voor de beste plaatsing



 20 dB versterking
De 20 dB versterking versterkt zwakke signalen, 
waardoor uw ontvangstbereik toeneemt en u meer 
signalen over een grotere afstand kunt ontvangen.

UHF flat panel-serie
De zeer efficiënte UHF flat panel-reeks biedt een 
verbeterde ontvangst via conventionele lusantennes. 
Vanwege het platte ontwerp concentreert de 
antenne het signaal voor een betere ontvangst.

Versterking van lage geluiden
In combinatie met de instelbare versterker, bent u 
met de versterking van lage geluiden verzekerd van 
een geweldig ontvangstbereik en wordt de 
signaalkwaliteit verbeterd.

Verlichte versterkingscontrole
Met de versterkingscontrole kunt u de versterking 
van uw antenne aanpassen. De verlichting geeft aan 
of het apparaat is ingeschakeld en zorgt ervoor dat 
de wielafstelling eenvoudig te vinden is.

Verschillende bevestigingsopties
Dankzij de verschillende bevestigingsopties kunt u 
uw antenne plaatsen waar deze uitzendsignalen het 
beste ontvangt. Aangezien signalen zowel 
horizontaal als verticaal kunnen worden 
gepolariseerd, is het belangrijk om de antenne voor 
beide te kunnen instellen. Inclusief muursteun en 
kabel van 2 meter voor de bevestiging op de set-top, 
op het werkblad en aan de muur.
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Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne-uitgang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
• Tunerbereik: UHF
• Lengte antennekabel: 2 m cm
• Versterking (antenne + versterker): 20 dB

Vermogen
• LED-indicator voor voeding: Groen
• Stroomadapter: Inclusief

Accessoires
• Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing

Afmetingen
• Gewicht van het product: 0,26 kg
• Brutogewicht: 0,597 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,260 kg
• Nettogewicht: 0,337 kg
• Afmetingen van product (B x H): 75 x 160 mm
• Dikte van het product: 60 mm

Gegevens van de verpakking
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02440 7
• Hoeveelheid: 1
• Brutogewicht: 0,597 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,260 kg
• Nettogewicht: 0,337 kg
• Lengte: 92 mm
• Breedte: 217 mm
• Hoogte: 280 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96531 6
• Hoeveelheid: 6
• Brutogewicht: 4,269 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,693 kg
• Nettogewicht: 3,576 kg
• Lengte: 558 mm
• Breedte: 282 mm
• Hoogte: 230 mm
•

Specificaties
TV-antenne
UHF Binnenshuis 20 dB versterkt

http://www.philips.com

