
 

 

Philips
TV anténa

Interiér
UHF/VHF/FM

SDV4235
Príjem digitálnej 

aj analógovej TV
Táto anténa s nízko šumovým zosilňovačom a meniteľným ovládaním zosilnenia bola navrhnutá tak, aby 

poskytovala ten najlepší príjem analógového aj digitálneho vysielania. S napájaním prostredníctvom 230-

240 V alebo 12 V DC sa ideálne hodí na používanie doma, na lodi, v karavane alebo pri kempovaní.

Zlepšený príjem signálu
• 38 dB zosilnenie
• Nastaviteľné ovládanie zosilnenia
• Optimalizované pre HDTV

Meniteľný zdroj napájania
• Prenosná v interiéri domu, lode, karavanu a kempe
• Sieťové napájanie (230/240 V AC) alebo napájanie 12 V DC

Ľahko sa umiestňuje
• Naklonenie a otáčanie pre naladenie príjmu UHF
• Vyvážená základňa pre vynikajúcu fyzickú stabilitu



 38 dB zosilnenie
38 dB zosilnenie zosilní slabé signály, čím sa rozšíri 
váš rozsah príjmu a umožní vám prijímať viac signálov 
na väčšiu vzdialenosť.

Nastaviteľné ovládanie zosilnenia
Pomocou tohto manuálneho ovládača získate presné 
nastavenie pre najlepšiu kvalitu obrazu a výkon 
systému.

Prenosná v interiéri
Možnosť duálneho napájania vám umožní pohodlne 
využívať anténu na rôznych miestach.

Sieťové napájanie (230/240 V AC) alebo 
napájanie 12 V DC
Sieťové napájanie striedavým prúdom vám umožní 
používať anténu kdekoľvek v domácnosti. Zásuvka 
jednosmerného napätia 12 V DC sa zase ideálne hodí 
v prípade, ak chcete anténu použiť na lodi, v 
karavane alebo kempe.

Naklonenie/otáčanie pre príjem UHF
Vďaka možnosti naklonenia a otáčania môžete prvok 
UHF namieriť správnym smerom pre lepší príjem 
signálu digitálneho vysielania.

Vyvážená základňa
Vyvážená základňa stabilizuje polohu antény, takže ju 
budete môcť lepšie polohovať.

Optimalizované pre HDTV
Vysokorýchlostný prenos údajov s minimálnou 
stratou signálu zaručí maximálne využitie HDTV.
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Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténny výstup: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
• Pásma tunera: UHF, VHF, FM
• Zisk (anténa+zosilňovač): 38 dB

Príkon
• Napájanie zo siete: Obsahuje – Aj zásuvku 12 V DC

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 43378 9
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

20,5 x 34,69 x 8,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,689 kg
• Hmotnosť brutto: 0,8342 kg
• Hmotnosť obalu: 0,1452 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 43379 6
• Počet užívateľských balení: 4
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 36,8 x 22 x 37,33 cm
• Čistá hmotnosť: 2,756 kg
• Hmotnosť brutto: 3,7518 kg
• Hmotnosť obalu: 0,9958 kg
•

Technické údaje
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