
 

 

Philips
Antena TV

UHF/VHF/FM
Pokojowa
36 dB ze wzmocnieniem

SDV4230
Odbiór cyfrowych sygnałów telewizyjnych i radia FM
Dzięki antenie ze wzmocnieniem 36 dB
Antena ze wzmocnieniem 36 dB została zaprojektowana do współpracy z dekoderem 
cyfrowym. Antena odbiera także analogowe sygnały telewizyjne i radiowe, a dzięki swojej 
płaskiej panelowej konstrukcji odbiera również sygnał telewizji cyfrowej.

Większe możliwości programowania
• Regulowane wzmocnienie 36 dB
• Matrycowy płaski panel UHF zapewnia lepszy odbiór sygnału
• Dipole VHF/FM pozwalają uzyskać rozszerzony zakres odbioru

Popraw jakość obrazu
• Wzmocnienie o niskim poziomie zakłóceń zachowuje odpowiednią jakość sygnału
• Obrotowa regulacja wzmocnienia sygnału

Smukła, współczesna stylistyka
• Smukła stylistyka stanowi uzupełnienie nowoczesnego telewizora



 Wzmocnienie 36 dB
Wzmocnienie 36 dB zwiększa siłę słabych sygnałów, 
poszerzając zakres odbioru i pozwalając odbierać 
więcej sygnałów na większych dystansach.

Stanowi uzupełnienie telewizora
Prosta, elegancka stylistyka stanowi uzupełnienie 
nowoczesnego telewizora.

Matrycowy płaski panel UHF
Wysokowydajny matrycowy płaski panel UHF 
zapewnia lepszy odbiór sygnału w porównaniu z 
konwencjonalnymi antenami pętlowymi. Płaska 
konstrukcja sprawia, że antena koncentruje sygnał, 
zapewniając lepszy odbiór.

Wzmocnienie o niskim poziomie 
zakłóceń
Niski poziom zakłóceń i regulacja wzmocnienia 
zapewniają doskonały zakres odbioru i podnoszą 
jakość sygnału.

Dipole VHF/FM
Dipole VHF/FM w kształcie dwóch ramion, pozwalają 
odbierać programy telewizyjne w paśmie VHF i 
radiowe w paśmie FM. Możliwość wysuwanie i 
regulacji dipoli pozwala uzyskać optymalny sygnał.

Obrotowa regulacja wzmocnienia 
sygnału
Obrotowa regulacja wzmocnienia sygnału umożliwia 
łatwe dostosowanie wzmocnienia anteny, aby 
uzyskać optymalny odbiór.
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Tuner/Odbiór/Transmisja
• Wyjście antenowe: 75 omów, koncentryczne 

(IEC75)
• Pasma tunera: UHF, VHF, UKF
• Długość przewodu antenowego: 2 m cm
• Wzmocnienie (antena + wzmacniacz): 36 dB

Zasilanie
• Diodowy wskaźnik zasilania: Zielone
• Zasilacz: Dołączony

Akcesoria
• Instrukcja obsługi: Instrukcja obsługi

Wymiary
• Waga produktu: 1. kg
• Waga brutto: 1,575 kg
• Ciężar opakowania: 0,200 kg
• Waga netto: 1,375 kg
• Wymiary produktu (szer. x wys.): 240 x 230 mm
• Grubość produktu: 150 mm

Dane opakowania
• Ilość: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02443 8
• Waga brutto: 1,575 kg
• Ciężar opakowania: 0,200 kg
• Waga netto: 1,375 kg
• Długość: 180 mm
• Szerokość: 247 mm
• Wysokość: 320 mm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96301 5
• Ilość: 4
• Waga brutto: 7,3 kg
• Ciężar opakowania: 0,5 kg
• Waga netto: 6,8 kg
• Długość: 664 mm
• Szerokość: 324 mm
• Wysokość: 259 mm
•

Dane techniczne
Antena TV
UHF/VHF/FM Pokojowa, 36 dB ze wzmocnieniem
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