
 

 

Philips
Cyfrowa antena 
telewizyjna

Pokojowa
40 dB ze wzmocnieniem HDTV/
UHF/VHF/UKF

SDV6121
Ulepszony odbiór kanałów cyfrowych

Antena ze wzmocnieniem 40 dB
Antena ze wzmocnieniem o ulepszonej funkcji filtrowania szumów i stopniowej regulacji wzmocnienia 

sygnału zapewnia lepszy odbiór kanałów analogowych i cyfrowych. Antena zasilana prądem 

przemiennym 230–240 V lub prądem stałym 6 V doskonale sprawdza się w warunkach domowych, na 

jachcie czy w przyczepach kempingowych.

Utrzymaj jakość sygnału
• Popraw moc sygnału dzięki wzmocnieniu 40 dB

Łatwa instalacja
• Regulacja nachylenia i obrotu
• Regulacja wzmocnienia sygnału i wskaźnik zasilania LED

Ochrona przed utratą sygnału
• Ochrona przed utratą sygnału

Bez zakłóceń
• Filtr GSM zapobiega zakłóceniom powodowanym przez sieci telefonii komórkowej

Możliwość korzystania z różnych źródeł zasilania
• Opcjonalne zasilanie prądem stałym



 Regulacja nachylenia i obrotu
Możliwość obrotu o 330° i nachylenia o 90° pozwala 
na regulację ustawienia elementu UHF w celu 
uzyskania najlepszego odbioru

Możliwość regulacji wzmocnienia
Pozwala w łatwy sposób poprawić zakres odbioru

Filtr redukcji szumów
Filtr redukcji szumów chroni przed utratą sygnału

Filtr GSM
Antena została specjalnie opracowana tak, aby 
zapobiec możliwym zakłóceniom powodowanym 
przez sieci telefonii komórkowej

Opcjonalne zasilanie prądem stałym
Przenośna antena pokojowa z zasilaczem 100–240 V 
AC (w zestawie) do domu albo do przyczepy 
turystycznej lub kempingowej i na jacht z zasilaczem 
samochodowym 6 V DC (niedołączony do zestawu)

Wzmocnienie 40 dB
Wzmocnienie 40 dB zwiększa moc słabych sygnałów, 
poprawiając zakres odbioru i pozwalając odbierać 
więcej sygnałów z większej odległości.

Bez PCW/BFR
Produkt nie zawiera PCW i substancji opóźniających 
spalanie zawierających bromiany, dlatego jest 
przyjazny dla środowiska.
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