
 

 

Philips
Digital-TV-antenn

Inomhusbruk
48 dB förstärkning
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV6222
Överlägsen digital bild och ljud

Antenn med 48 dB förstärkning
Den här antennen med förstärkning med oöverträffad brusfiltrering och förbättrat GSM-
filter har utvecklats för att ge utmärkt mottagning för digitala utsändningar. Den kompakta 
och tunna designen gör att antennen passar ihop med inredningen.

Passar smidigt ihop med heminredningen
• Kompakt design

Behåll signalkvaliteten
• Förstärk signalen med upp till 48 dB
• Strömbrytare och förstärkningskontroll med tre steg för enkel användning

Skyddar mot signalförlust
• Brusreduceringsfilter mot signalförlust

Enkel installation
• Justerbar förstärkningskontroll och strömlysdiod
• Justerbara VHF-dipoler för enkel konfigurering

Störningsfri
• Förbättrat GSM-filter förhindrar störningar från GSM-nät



 48 dB förstärkning
48 dB förstärkning förstärker svaga signaler, utökar 
räckvidden för mottagning och gör att du kan ta 
emot fler signaler på ett längre avstånd.

GSM-filter
Förbättrat GSM-filter förhindrar störningar från 
GSM-nät

Justerbar förstärkningskontroll
Förbättrar enkelt mottagningsräckvidden

Kompakt design
Antennens kompakta design gör att den enkelt 
smälter in i heminredningen.

Brusreduceringsfilter
Brusreduceringsfilter skyddar mot signalförlust

Justerbara VHF-dipoler
180° svängradie med 90° lutning gör att VHF-
elementet enkelt kan justeras för maximal signal

Strömbrytare och förstärkningskontroll
En förstärkningskontroll med tre steg för 
förstärkning i tre nivåer innebär enkel konfigurering 
och förbättrad räckvidd för mottagning.
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Mottagare/mottagning/sändning
• Antennutgång: 75 ohm koaxial (IEC75)
• Antennkabel-längd: 180 cm
• Förstärkning (antenn + förstärkare): 48 dB
• Radioband: UHF, VHF, FM

Effekt
• Power LED-indikator: Grön
• Nätadapter: Medföljer

Tillbehör
• Bruksanvisning: Medföljer

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

11,1 x 30,8 x 18,3 cm
• Nettovikt: 0,56 kg
• Bruttovikt: 0,88 kg

• Taravikt: 0,32 kg
• EAN: 87 12581 62228 2
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Typ av hyllplacering: Hängande

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 46 x 30,5 x 20,5 cm
• Nettovikt: 2,24 kg
• Bruttovikt: 3,92 kg
• Taravikt: 1,68 kg
• GTIN: 1 87 12581 62228 9
• Antal konsumentförpackningar: 4

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 

18,3 x 30,8 x 30,8 cm
• Vikt: 0,56 kg
•
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