
 

 

Philips
digitális TV-antenna

Beltéri
18 dB erősítésű
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV5229
Ismerje meg a digitális vétel adta előnyöket

18 dB erősítésű antenna
A zajcsökkentő szűrővel rendelkező erősített antenna a tervezésének köszönhetően jobb 
minőségű vételt biztosít digitális és analóg sugárzású műsorok esetén. Lapos kialakítása, valamint a 
vízszintes és függőleges pozicionálhatósága révén könnyedén illeszkedik otthona berendezéséhez.

A megfelelő jelminőség érdekében
• Akár 18 dB-es jelerősítés

Könnyedén belesimul otthoni környezetébe
• Egyedülálló lapos kialakítás

Interferenciamentes
• A GSM szűrő megszünteti a mobiltelefon-hálózatok okozta jelzavarást.

Jelveszteség elleni védelem
• Zajcsökkentő szűrő a jelveszteség ellen



 Egyedülálló lapos kialakítás
Ez az antenna tökéletesen illik majd otthonához.

Zajcsökkentő szűrő
A zajcsökkentő szűrő védelmet nyújt a jelveszteség 
ellen

GSM szűrő
Az antennát kifejezetten úgy tervezték, hogy 
kiküszöböljön bármilyen, mobiltelefon-hálózatokból 
származó lehetséges interferenciát

18 dB erősítés
Az akár 18 dB-es erősítés fokozza a gyenge jelek 
erősségét, kiterjesztve a vételi tartományt, ezáltal 
nagyobb vételkörzetben, több jel vételét teszi 
lehetővé.
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Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennakimenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Hangolási sávok: UHF, VHF, FM
• Antennakábel hossza: 180 cm
• Nyereség (antenna + erősítő): 18 dB

Tápellátás
• Hálózati adapter: Mellékelve
• Táplálás LED-indikátora: zöld

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: Mellékelve

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 68885 1
• Polcra helyezési mód: Mindkettő
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

14,5 x 22 x 5,2 cm
• Bruttó tömeg: 0,401 kg
• Nettó tömeg: 0,346 kg
• Táratömeg: 0,055 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 8,58 kg
• GTIN: 1 87 12581 68885 8
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

38,5 x 30 x 31 cm
• Nettó tömeg: 6,92 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 20
• Táratömeg: 1,66 kg

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

6,17 x 17,27 x 2,26 cm
• Tömeg: 0,109 kg
•

Műszaki adatok
Digitális TV-antenna
Beltéri 18 dB erősítésű, HDTV/UHF/VHF/FM
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