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Tuner/Recepţie/Transmisie
• Ieșire antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Mărci de tunere: UHF
• Lungimea cablului antenei: 2m cm
• Gain (antenă + amplificator): 20 dB

Alimentare
• LED indicator funcţionare: Verde
• Adaptor de alimentare: Inclus

Accesorii
• Manual de utilizare: Manual de utilizare

Dimensiuni
• Greutate produs: .26 kg
• Greutate brută: .597 kg
• Greutate proprie: .260 kg
• Greutate netă: .337 kg
• Dimensiuni produs (L x Î): 75 x 160 mm
• Grosime produs: 60 mm

Informaţii ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02440 7
• Cantitate: 1
• Greutate brută: .597 kg
• Greutate proprie: 0.260 kg
• Greutate netă: .337 kg
• Lungime: 92 mm
• Lăţime: 217 mm
• Înălţime: 280 mm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96531 6
• Cantitate: 6
• Greutate brută: 4,269 kg
• Greutate proprie: .693 kg
• Greutate netă: 3,576 kg
• Lungime: 558 mm
• Lăţime: 282 mm
• Înălţime: 230 mm
•

Antenă TV
UHF Interior 20 dB cu amplificare

Specificaţii

Data apariţiei 2008-10-14

Versiune: 2.3.7

12 NC: 9082 100 07054
EAN: 00 26616 02440 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
SDV3

Caracte

Amplifica
Amplificare
intervalul d
recepta ma

Sistem de
Sistemul de
o recepţie î
cu buclă. D
semnalul pe

Amplifica
Împreună c
redus asigu
calitatea se

Dispoziti
Dispozitivul
amplificare
este pornit 

Opţiuni d
Opţiunile d
antena în lo
semnalele t
polarizate v
face reglare
cablu de 2 
montat pe 
220/10

ristici pr

re la 20 d
a la 20 dB 
e recepţie ș
i multe sem

 panouri
 panouri pl
mbunătăţită
atorită desi
ntru o rece

re pentru
u cea regla
ră un interv
mnalului.

v de com
 de comand
a antenei. Il
și face discu

e montar
e montare v
cul în care 
ransmise. D
ertical sau o
a pentru a
metri pentru
perete.
B
crește semnalele slabe, lărgind 
i oferindu-vă posibilitatea de a 
nale pe o distanţă mai mare.

 plate UHF
ate UHF extrem de eficient oferă 
 faţă de antenele convenţionale 

gnului plat, antena concentrează 
pţie mai bună.

 zgomot redus
bilă, amplificarea pentru zgomot 
al mare de recepţie și sporește 

andă cu iluminare
ă vă permite să reglaţi 
uminarea indică dacă dispozitivul 
l de reglare ușor de găsit.

e variate
ariate vă permit să poziţionaţi 
recepţionează cel mai bine 
eoarece semnalele pot fi 
rizontal, este important să puteţi 

mbele situaţii. Include suport și 
 a fi așezat pe masă, pe raft sau 
incipale 
produs

http://www.philips.com

