
 

 

Philips
TV-antenn

HDTV/UHF/VHF/FM
Inomhusbruk
38 dB förstärkning

SDV7120
Upplev bild och ljud i högsta kvalitet

fungerar också med analog mottagning
Den här inomhusantennen utformades för att förbättra bild- och ljudkvaliteten genom 
förstklassig design. En riktad loggperiodisk design presterar väl i de flesta områden, även i 
tätbefolkade städer, med en klar HDTV-signal.

Upplev bästa mottagningskvalitet
• Förbättrade prestanda med förstklassig design

Behåll signalkvaliteten
• Förstärk signalen och få upp till 38 dB förstärkning
• Separat huvudströmbrytare på/av och minnesförstärkningsreglage

Skyddar mot signalförlust
• Ultralåg brusförstärkning

Enkel installation
• Ström och förstärkningsnivå anges med blå lysdioder



 38 dB förstärkning
Upp till 38 dB förstärkning förstärker svaga signaler, 
utökar mottagningsområdet och gör att du kan ta 
emot fler signaler på ett längre avstånd.

Förstklassig design
Mycket riktad loggperiodisk design för väl 
fungerande användning i tätbefolkade 
storstadsområden med tydliga HDTV-signaler.

Ström och förstärkningsnivå
Blå lysdioder anger att antennen fungerar med 
lysdioder med ultralåg strömförbrukning

Separat huvudströmbrytare på/av
Bibehåller minnet för dina inställningar

Ultralåg brusförstärkning
Ger HDTV-mottagning utan brus
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Mottagare/mottagning/sändning
• Antennutgång: 75 ohm koaxial (IEC75)
• Radioband: UHF, VHF, FM
• Antennkabel-längd: 180 cm
• Förstärkning (antenn + förstärkare): 38 dB

Effekt
• Lysdiodsvisning för ström: Blå
• Nätadapter: Medföljer

Tillbehör
• Bruksanvisning: Bruksanvisning

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 39 x 34 x 41 cm

• Nettovikt: 3,248 kg
• Bruttovikt: 5,87 kg
• Taravikt: 2,622 kg
• EAN: 87 12581 47885 8
• Antal konsumentförpackningar: 4

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 39 x 37 x 8 cm
• Nettovikt: 0,812 kg
• Bruttovikt: 1,293 kg
• Taravikt: 0,481 kg
• EAN: 87 12581 46803 3
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Låda
•
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