
 

 

Philips
TV-antenne

HDTV/UHF/VHF/FM
Indendørs 44 dB-forstærket

SDV6123
Nyd enestående digitalt billede og lyd

Virker også med analog modtagelse
Denne forstærkede antenne med ultralave støjforhold og variabel forstærkning er blevet 
optimeret til at give den bedste modtagelse af digitale udsendelser. Den drives af 100-
240 V AC eller 6 V DC, så den er perfekt til hjemmet, campingvogn eller autocamper.

Bevar kvaliteten af dit signal
• Få et bedre signal med forstærkning på op til 44 dB
• Separat afbryder og variabel hukommelsesforstærkning

Beskytter mod tab af signal
• Forstærkning af ultralave lyde

Nem installation
• Justérbar variabel forstærkning og LED-strømindikator

Nem at placere
• Vippe- og drejeindstilling

Variabel strømforsyning
• DC-strømforsyning (ekstraudstyr)



 44 dB forstærkning
Forstærkning på op til 44 dB forstærker svage 
signaler og udvider modtagelsesrækkevidden, så du 
kan modtage flere signaler over længere afstande.

Separat afbryder
Vedligeholder hukommelsen for dine indstillinger

Forstærkning af ultralave lyde
Giver støjfri HDTV-modtagelse

Justérbar variabel forstærkning
Gør det muligt at udvide modtagelsesrækkevidden

Vippe- og drejeindstilling
330° radius med 120° vippefunktion gør det muligt at 
justere UHF-elementet for at opnå optimalt signal

DC-strømforsyning (ekstraudstyr)
Bærbar indendørsantenne til hjemmet med 100-240 
V AC-adapter (medfølger) eller til båden, 
campingvognen eller autocamperen med 6 V DC-
biladapter (ekstraudstyr)
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Tuner/modtagelse/transmission
• Antenneudgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
• Tunerbånd: UHF, VHF, FM
• Antennekabellængde: 180 cm
• Forstærkning (antenne + forstærker): 44 dB

Strøm
• LED-strømindikator: Blå
• Lysnetadapter: Inklusive

Tilbehør
• Brugervejledning: Inklusive

Yderemballage
• EAN: 87 12581 51521 8

• Bruttovægt: 4,363 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 37,6 x 23,7 x 29 cm
• Nettovægt: 2,844 kg
• Antal forbrugeremballager: 4
• Taravægt: 1,519 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 22 x 36,5 x 6,5 cm
• EAN: 87 12581 47738 7
• Bruttovægt: 0,972 kg
• Nettovægt: 0,711 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Kasse
• Taravægt: 0,261 kg
•
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