
 

 

Philips
Antena de TV digital

Interna
Amplificada de 18 dB
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV6225T
Desempenho digital aprimorado

Antena amplificada de 18 dB
Esta antena amplificada com filtro para redução de ruídos e controle de ganho variável 
foi projetada para fornecer uma melhor recepção para transmissões digitais e analógicas. 
Seu exclusivo design plano combinará com a decoração da sua casa.

Mantém a qualidade do sinal
• Aumente a potência do sinal com até 18 dB de amplificação

Combina com a decoração da sua casa
• Design plano exclusivo

Instalação fácil
• Controle de ganho ajustável e LED de energia

Protege contra a perda de sinal
• O filtro de redução de ruído protege contra perda de sinal

Ecologicamente corretas
• Sem PVC / BFR para respeitar o meio ambiente



 Amplificação de 18 dB
A amplificação de até 18 dB reforça sinais fracos, 
expandindo o alcance e permitindo que você receba 
mais sinais a uma distância maior.

Design plano exclusivo
Esta antena combinará facilmente com a decoração 
da sua casa.

Controle de ganho ajustável
Você pode aumentar o alcance com toda facilidade

Filtro de redução de ruído
Filtro de redução de ruído para proteger contra 
perda de sinal

Sem PVC / BFR
Este produto não contém PVC e BFR para respeitar 
o meio ambiente.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

7,3 x 27,5 x 2,7 cm
• Peso: 0,316 kg

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: UHF, VHF, FM
• Comprimento do cabo da antena: 180 cm
• Ganho (antena + amplificador): 18 dB

Lig/Desl
• Adaptador de energia: Conteúdo
• LED de energia: Verde

Acessórios
• Manual do Usuário: Conteúdo

Dimensões da embalagem
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

• Dimensões da embalagem (L x A x P): 
11,2 x 32,8 x 8,8 cm

• Peso bruto: 0,501 kg
• Peso líquido: 0,316 kg
• Peso da embalagem: 0,185 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• EAN: 87 12581 56413 1

Embalagem externa
• Peso bruto: 2,3 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

23,8 x 19,4 x 32 cm
• Peso líquido: 1,264 kg
• Peso da embalagem: 1,036 kg
• GTIN: 1 87 12581 56413 8
• Número de embalagens para o cliente: 4
•

Especificações
Antena de TV digital
Interna Amplificada de 18 dB, HDTV/UHF/VHF/FM
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