
 

 

Philips
Digitální televizní anténa

Pro domácí použití
Zesílení 45 dB HDTV/UHF/VHF/
VKV

SDV7120
Prvotřídní digitální obraz a zvuk

Zesilovací anténa
Tato anténa byla navržena tak, aby svým dokonalým designem zlepšovala kvalitu obrazu 
a zvuku. Vysoce směrový logaritmický periodický design podává dobrý výkon v hustě 
zabydlených městských oblastech a výsledkem je čistý signál HDTV.

Zachovává kvalitu signálu
• Zesílení signálu až do 45 dB
• Samostatný vypínač pro zapnutí/vypnutí a paměť regulace zisku

Vychutnejte si nejvyšší kvalitu příjmu
• Vylepšený výkon díky vynikajícímu designu

Bez rušení
• Filtr GSM zabraňuje rušení z mobilních sítí

Snadná instalace
• Nastavitelný zisk
• Napájení a úroveň zesílení ukazují modré kontrolky LED

Zabraňuje ztrátě signálu
• Prvotřídní filtrování šumu chrání před ztrátou signálu



 Zesílení signálu 45 dB
Zesílení až do 45 dB zesiluje slabé signály, a tím 
rozšiřuje rozsah příjmu a umožňuje přijímat více 
signálů na delší vzdálenost.

Špičkový design
Vysoce směrová pravidelná konstrukce nabízí dobrý 
výkon v hustě obydlených městských oblastech a 
výsledkem je čistý signál HDTV.

Samostatný vypínač pro zapnutí/vypnutí
Udržuje paměť vašich nastavení

Prvotřídní filtrování šumu
Prvotřídní filtrování šumu chrání před ztrátou 
signálu.

Filtr GSM
Tato anténa byla speciálně navržena tak, aby 
zabránila možnému rušení ze sítí mobilních telefonů

Nastavitelný zisk
Umožňuje snadno zlepšit rozsah příjmu

Napájení a úroveň zesílení
Modré kontrolky LED ukazují provoz antény pomocí 
mimořádně úsporných kontrolek LED
SDV7120/12

Přednosti
Datum vydání 2013-02-03

Verze: 2.0.4

12 NC: 8670 000 68089
EAN: 87 12581 56420 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Tuner/příjem/vysílání
• Anténní výstup: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Pásma tuneru: UHF, VHF, VKV
• Délka anténního kabelu: 180 cm
• Zisk (anténa + zesilovač): 45 dB

Spotřeba
• Adaptér napájení: Včetně
• Indikátor napájení LED: Modrá

Příslušenství
• Uživatelský manuál: Včetně

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 39 x 36 x 8 cm
• Čistá hmotnost: 0,828 kg
• Hrubá hmotnost: 1,292 kg

• Hmotnost obalu: 0,464 kg
• EAN: 87 12581 56420 9
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karta
• Typ umístění poličky: Zavěšení

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 35,1 x 34 x 41 cm
• Čistá hmotnost: 3,312 kg
• Hrubá hmotnost: 5,87 kg
• Hmotnost obalu: 2,558 kg
• GTIN: 1 87 12581 56420 6
• Počet spotřebitelských balení: 4

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 39 x 36 x 8 cm
• Hmotnost: 0,609 kg
•

Specifikace
Digitální televizní anténa
Pro domácí použití Zesílení 45 dB HDTV/UHF/VHF/VKV
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