
 

 

Philips
TV-antenne

UHF/VHF/FM
Binnenshuis
45 dB versterkt

SDV4240
Voor ontvangst van digitale TV- en FM-signalen
met deze 45 dB versterkte antenne
Deze 45 dB versterkte antenne is ontworpen voor gebruik met uw digitale set-top box 
en kan ook analoge TV- en FM-signalen ontvangen. Dankzij het flat panel-ontwerp pikt 
de antenne het voor digitale televisie benodigde signaal op.

Geniet van meer programmeerkeuzes
• Instelbare 45 dB versterking
• UHF flat panel-serie voor een verbeterde ontvangst
• VHF/FM-dipolen voor een uitgebreide ontvangst

Verbeter de beeldkwaliteit
• Bediening via aanraking met LED-signaal
• Versterking van lage geluiden behoudt de signaalkwaliteit

Slanke, hedendaagse styling
• Het slanke ontwerp is een aanvulling op hedendaagse nieuwe TV's



 45 dB versterking
De 45 dB versterking versterkt zwakke signalen, 
waardoor uw ontvangstbereik toeneemt en u meer 
signalen over een grotere afstand kunt ontvangen.

Het ontwerp is een aanvulling op TV's
Het eenvoudige, elegante ontwerp is een aanvulling 
op hedendaagse nieuwe TV's.

Bediening via aanraking met LED
Eenvoudige bediening via aanraking vergroot of 
verkleint het versterkingsniveau. Ook kunt u het 
versterkingsniveau snel bevestigen.

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.

VHF/FM-dipolen
Met VHF/FM-dipolen, ook wel bekend als 
"konijnenoren", kunt u TV-programma's ontvangen 
die worden uitgezonden via het VHF-spectrum en 
radioprogramma's die worden uitgezonden via het 
FM-spectrum. Door de dipolen te vergroten en te 
manipuleren, worden de signalen geoptimaliseerd.
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Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne-uitgang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
• Tunerbereik: UHF, VHF, FM
• Lengte antennekabel: 2 m cm
• Versterking (antenne + versterker): 45 dB

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

Accessoires
• Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing

Afmetingen
• Gewicht van het product: 1. kg
• Brutogewicht: 1.605 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,200 kg
• Nettogewicht: 1,405 kg
• Afmetingen van product (B x H): 240 x 230 mm
• Dikte van het product: 150 mm

Gegevens van de verpakking
• Hoeveelheid: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02446 9
• Brutogewicht: 1.605 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,200 kg
• Nettogewicht: 1,405 kg
• Lengte: 180 mm
• Breedte: 247 mm
• Hoogte: 320 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96303 9
• Hoeveelheid: 4
• Brutogewicht: 6,920 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,5 kg
• Nettogewicht: 6,420 kg
• Lengte: 664 mm
• Breedte: 324 mm
• Hoogte: 259 mm
•

Specificaties
TV-antenne
UHF/VHF/FM Binnenshuis, 45 dB versterkt
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