
 

 

Philips
TV-antenne

HDTV/UHF/VHF/FM
Innendørs 38 dB forsterket

SDV7120
Gled deg over førsteklasses digitalt bilde og digital lyd
fungerer også med analogt mottak
Denne innendørs antennen ble utformet for å forbedre bilde- og lydkvaliteten med uovertruffen 
design. Den periodiske utformingen med muligheter for mottak i mange retninger gjør det bra i 
de fleste områder, også tettbebygde byområder, og mottar klare HDTV-signaler.

Gled deg over den beste mottakskvaliteten
• Forbedret ytelse gjennom uovertruffen design

Oppretthold kvaliteten på signalet
• Forsterk signalet med opptil 38 dB forsterkning med lavt støynivå
• Separat AV/PÅ-knapp og minneforsterkningskontroll

Beskytter mot signaltap
• Forsterkning med svært lavt støynivå

Enkel installering
• Effekt og forsterkningsnivå vises med blå LEDer



 38 dB forsterkning
Opptil 38 dB forsterkning styrker svake signaler, 
utvider mottaksområdet og gjør at du kan motta 
flere signaler over større avstander.

Uovertruffen design
Periodisk design med muligheter for mottak i mange 
retninger gjør det bra i de fleste områder, også 
tettbebygde byområder, og mottar klare signaler på 
din HDTV.

Effekt og forsterkningsnivå
Blå LEDer viser antennedrift ved hjelp av LEDer med 
svært lavt strømforbruk

Separat AV/PÅ-knapp
Opprettholder minnet med innstillingene

Forsterkning med svært lavt støynivå
Gir støyfritt HDTV-mottak
SDV7120/10
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Tuner/mottak/overføring
• Antenneuttak: 75 ohm koaksial (IEC75)
• Tunerbånd: UHF, VHF, FM
• Lengde på antennekabel: 180 cm
• Forsterkning (antenne + forsterker): 38 dB

Strøm
• LED-indikator for strøm: Blå
• Strømadapter: Inkludert

Tilbehør
• Bruksanvisning: Bruksanvisning

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 39 x 34 x 41 cm

• Nettovekt: 3,248 kg
• Bruttovekt: 5,87 kg
• Taravekt: 2,622 kg
• EAN: 87 12581 47885 8
• Antall emballasjer: 4

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 39 x 37 x 8 cm
• Nettovekt: 0,812 kg
• Bruttovekt: 1,293 kg
• Taravekt: 0,481 kg
• EAN: 87 12581 46803 3
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Boks
•
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