
 

 

Philips
Цифрова TV антена

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

SDV5122P
Подобрени показатели за цифров сигнал
Антена с усилване 36 dB
Тази антена с усилване с нискошумов усилвател е създадена за подобрено 
приемане на цифрови предавания. Със своя компактен и елегантен дизайн тя се 
вписва с лекота в интериора ви.

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

Вписва се с лекота в интериора на вашия дом
• Компактен дизайн

Възползвайте се от възможностите за повече програми
• Хоризонтално и вертикално поставяне за приемане в обхвата UHF

Предпазва от загуби в сигнала
• Филтър за намаляване на шума против загуби в сигнала



 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.

Компактен дизайн
Компактният дизайн на тази антена ще се впише 
с лекота в интериора на вашия дом.

2 начина на поставяне
Компенсира разликите в излъчваните сигнали, 
като ви позволява да регулирате антената така, че 
да приема най-силния сигнал както хоризонтално, 
така и вертикално.

Филтър за намаляване на шума
Филтър за намаляване на шума за предпазване от 
загуби в сигнала
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Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

10,5 x 19,3 x 10,5 см
• Тегло: 0,201 кг

Тунер/приемане/предаване
• Дължина на кабела за антената: 180 см
• Усилване (антена + усилвател): 36 dB
• Обхвати на тунера: UHF

Мощност
• Адаптер за електрозахранване: приложено

Аксесоари
• Ръководство за потребителя: приложено

Габарити на опаковката
• Начин на поставяне: Окачен

• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 
21,5 x 31 x 6,2 см

• Нето тегло: 0,317 кг
• Бруто тегло: 0,527 кг
• Тегло с опаковката: 0,21 кг
• EAN: 87 12581 62433 0
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Карта

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 30,1 x 27,1 x 23,7 см
• Нето тегло: 1,268 кг
• Бруто тегло: 2,44 кг
• Тегло с опаковката: 1,172 кг
• GTIN: 1 87 12581 62433 7
• Брой потребителски опаковки: 4
•

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