
 

 

„Philips“
skaitmeninė televizoriaus 
antena

Patalpoje
18 dB sustiprinanti
HDTV/UHF/VHF

SDV5100
Mėgaukitės skaitmeninių signalų priėmimu

sustiprinta 18 dB antena
Ši atskira dvipolė kompaktiška antena sukurta veikti su kabelinės moduliu. Jos 18 dB 
sustiprinimas praplečia gaunamų signalų diapazoną ir pagerina veikimą tiek, kad galite gauti 
skaitmeninei televizijai matyti būtinus signalus.

Išsaugo kokybišką signalą
• Padidinkite signalą sustiprindami 18dB

Lengvai pritaikoma prie namų interjero
• Kompaktiškas dizainas

Paprasta parinkti padėtį
• Vienas dipolis su nukreipimu geresniam priėmimui
• Svertinis pagrindas puikiam stabilumui

Apsaugo nuo signalo praradimo
• Triukšmo mažinimo filtras nuo signalo praradimo

Nekenkia aplinkai
• be aplinkai kenkiančių PVC / BFR



 18dB sustiprinta
Sustiprinimas iki 18dB padidina silpnus signalus, 
praplėsdamas priėmimo diapazoną ir leisdamas 
primti daugiau signalų didesnėje teritorijoje.

Kompaktiškas dizainas
Kompaktiškas šios antenos dizainas derės prie jūsų 
namų interjero.

Vienas dipolis su nukreipimu
Vienas dipolis su nukreipimu yra paprastas, vienas 
dizaino elementų, kurie priima horizontalius ir 
vertikalius transliavimo signalus. Signalai gali būti 
poliarizuojami horizontaliai ar vertikaliai, todėl 
svarbu atlikti nustatymus abiem būdais.

Svertinis pagrindas
Svertinis pagrindas stabilizuoja anteną, todėl galite 
naudotis daugiau pozicijonavimo galimybių.

Triukšmo mažinimo filtras
Triukšmo mažinimo filtras apsaugantis nuo signalo 
praradimo

be PVC / BFR
Šio produkto sudėtyje nėra aplinkai kenkiančių PVC 
ir BFR medžiagų.
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Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

6 x 23,83 x 7,54 cm
• Svoris: 0,142 kg

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: UHF, VHF
• Antenos laido ilgis: 150 cm
• Skvarba (antena + stiprintuvas): 18 dB
• Antenos išvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)

Maitinimas
• Maitinimo adapteris: įtraukta

Priedai
• Vartotojo vadovas: įtraukta

Pakavimo matmenys
• Išdėstymo tipas: Kintamas
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

10 x 31 x 10 cm
• EAN: 87 12581 56415 5
• Bendras svoris: 0,355 kg
• Grynasis svoris: 0,195 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Pakuotės svoris: 0,16 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• GTIN: 1 87 12581 56415 2
• Bendras svoris: 2,47 kg
• Outer carton (L x W x H): 32,2 x 21,5 x 30,2 cm
• Grynasis svoris: 1,170 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Pakuotės svoris: 1,300 kg
•
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