
 

 

Philips
TV антена

HDTV/UHF/VHF/FM
На закрито
36 dB с усилване

SDV5120
Възползвайте се от подобрено цифрово приемане
работи и за аналогово приемане
Тази антена с усилване с нискошумов усилвател и регулируемо усилване е създадена за 

подобрено приемане на аналогови и цифрови предавания. Захранвана от 230-240 V променливо 

или 12 V постоянно напрежение, тя е идеална за дома, яхтата, караваната или къмпинга.

Поддържане на качеството на сигнала
• Подобрете сигнала с до 36 dB усилване

Предпазва от загуби в сигнала
• Усилване с нисък шум

Лесно инсталиране
• Регулируемо усилване

Лесен за поставяне
• Позициониране с наклон и шарнир

Различни източници на захранване
• Допълнително захранване с постоянен ток



 Регулируемо усилване
Позволява лесно увеличаване на обхвата на 
приемане

Усилване 36 dB
Усилването до 36 dB подобрява слабите сигнали, 
като така разширява обсега на приемане и ви дава 
възможността да приемате повече сигнали на по-
голямо разстояние.

Усилване с нисък шум
Осигурява безшумово HDTV приемане

Позициониране с наклон и шарнир
330° радиус с 120° наклон позволява UHF 
елементът да бъде регулиран за максимален 
сигнал

Допълнително захранване с постоянен 
ток
Портативна стайна антена за дома, яхтата, 
караваната и фургона с 220 V променлив ток (в 
комплекта) или 12 V постоянен ток (отделна)
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Тунер/приемане/предаване
• Изход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Обхвати на тунера: UHF, FM, VHF
• Дължина на кабела за антената: 180 см
• Усилване (антена + усилвател): 36 dB

Мощност
• Светодиоден индикатор на захранването: 
Синьо

• Адаптер за електрозахранване: Приложено

Аксесоари
• Ръководство за потребителя: Ръководство за 
потребителя

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 42,5 x 23,7 x 42,1 см

• Нето тегло: 3,66 кг
• Бруто тегло: 6,016 кг
• Тегло с опаковката: 2,356 кг
• EAN: 87 12581 47886 5
• Брой потребителски опаковки: 6

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

22,3 x 36,8 x 6,8 см
• Нето тегло: 0,61 кг
• Бруто тегло: 0,867 кг
• Тегло с опаковката: 0,257 кг
• EAN: 87 12581 44866 0
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Кутия
•

Спецификации
TV антена
HDTV/UHF/VHF/FM На закрито, 36 dB с усилване
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