
 

 

Philips
Digitale TV-antenne

Binnenshuis
46 dB versterkt
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV6123
Superieur digitaal beeld en geluid

46 dB versterkte antenne
Deze versterkte antenne met superieure ruisfiltering en instelbare versterker is 
ontworpen voor een optimale ontvangst van digitale en analoge uitzendingen.

Behoud van signaalkwaliteit
• Versterk uw signaal met maximaal 46 dB
• Aparte aan-uitschakelaar en geheugen voor versterkingscontrole

Beschermt tegen signaalverlies
• Superieure ruisfiltering tegen signaalverlies

Storingsvrij
• GSM-filter dat storingen door mobiele telefoonnetwerken voorkomt

Eenvoudige installatie
• Kantelfunctie en draaivoet
• Instelbare versterking en POWER-lampje

Variabele spanningvoorziening
• Optionele DC-stroomvoorziening



 Aparte aan-uitschakelaar
Onthoudt uw instellingen

Kantelfunctie en draaivoet
Dankzij de radius van 330° met kantelfunctie tot 
120° kunt u het UHF-element aanpassen voor een 
optimaal signaal

Instelbare versterking
U kunt eenvoudig het ontvangstbereik vergroten

Superieure ruisfiltering
Superieure ruisfiltering beschermt tegen 
signaalverlies.

Optionele DC-stroomvoorziening
Draagbare binnenantenne voor thuis met AC-
adapter van 100 - 240 V (meegeleverd) of voor op de 
boot, in de caravan of in de camper met DC-
autoadapter van 6 V (niet meegeleverd)

Versterk uw signaal met 46 dB
Dankzij de 46 dB versterking worden zwakke 
signalen versterkt, zodat uw ontvangstbereik 
toeneemt en u meer signalen over een grotere 
afstand kunt ontvangen.
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Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne-uitgang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
• Tunerbereik: UHF, VHF, FM
• Lengte antennekabel: 180 cm
• Versterking (antenne + versterker): 46 dB

Vermogen
• Stroomadapter: Inclusief
• LED-indicator voor voeding: Blauw

Accessoires
• Gebruikershandleiding: Inclusief

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

21 x 35,5 x 6,5 cm
• EAN: 87 12581 56421 6
• Brutogewicht: 0,92 kg

• Nettogewicht: 0,699 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Gewicht van de verpakking: 0,221 kg
• Type schap: Dummy

Omdoos
• Brutogewicht: 4,05 kg
• Omdoos (L x B x H): 34,3 x 22,1 x 28,5 cm
• Nettogewicht: 2,796 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
• Gewicht van de verpakking: 1,254 kg
• GTIN: 1 87 12581 56421 3

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

18,2 x 5,5 x 18,18 cm
• Gewicht: 0,511 kg
•

Specificaties
Digitale TV-antenne
Binnenshuis 46 dB versterkt, HDTV/UHF/VHF/FM
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