
 

 

Philips
Antenă TV

HDTV/UHF/VHF/FM
Interior 39 dB cu amplificare

SDV6120
Bucuraţi-vă de performanţă digitală optimizată
funcţionează şi cu recepţie analogică
Această antenă cu amplificare de zgomot redus şi control de amplificare variabil a fost concepută pentru 

a asigura o recepţie îmbunătăţită pentru transmisiile analogice şi digitale. Alimentată cu 230-240 V sau 

12 V CC, este ideală pentru utilizarea acasă, în ambarcaţiune, în rulotă sau autovehicule pentru campări.

Menţine calitatea semnalului
• Îmbunătăţiţi-vă semnalul cu o amplificare pentru zgomot redus de 39 dB

Protejează împotriva pierderii semnalului
• Amplificare pentru zgomot redus

Instalare simplă
• Control reglabil al amplificării și LED de alimentare albastru

Ușor de amplasat
• Poziţionare prin înclinare & pivotare

Alimentare variabilă
• Alimentare variabilă



 Dispozitiv de comandă reglabil
Vă permite să vă îmbunătăţiţi în mod ușor intervalul 
de recepţie

Amplificare la 39 dB
Amplificarea de până la 39 dB crește semnalele slabe, 
lărgind intervalul de recepţie și oferindu-vă 
posibilitatea de a recepta mai multe semnale pe o 
distanţă mai mare.

Amplificare pentru zgomot redus
Oferă recepţie HDTV fără zgomote

Poziţionare prin înclinare & pivotare
Raza de 330° cu posibilitate de înclinare la 120° 
permite ajustarea elementului UHF pentru un semnal 
maxim

Alimentare variabilă
Antenă portabilă de interior pentru utilizare acasă, în 
ambarcaţiune, în rulotă sau autovehicule pentru 
campări, alimentată cu 220 V CA (inclusă) sau 12 V 
CC (nu este inclusă)
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Tuner/Recepţie/Transmisie
• Ieșire antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Benzi pentru tuner: UHF, VHF, FM
• Lungimea cablului antenei: 180 cm
• Gain (antenă + amplificator): 39 dB

Alimentare
• LED indicator funcţionare: Albastru
• Adaptor de alimentare: Inclus

Accesorii
• Manual de utilizare: Manual de utilizare

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 37,6 x 23,7 x 42,1 cm

• Greutate netă: 4,416 kg
• Greutate brută: 6,283 kg
• Greutate proprie: 1,867 kg
• EAN: 87 12581 47887 2
• Număr de ambalaje: 6

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

22,4 x 36,8 x 6,9 cm
• Greutate netă: 0,736 kg
• Greutate brută: 0,988 kg
• Greutate proprie: 0,252 kg
• EAN: 87 12581 44793 9
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
•
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