
 

 

Philips
digitális TV-antenna

Beltéri
45 dB erősítés
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV7120
Kiváló digitális kép- és hangminőség

Erősített antenna
A beltéri antenna kitűnő tervezésének köszönhetően javítja a hang- és képminőséget. A 
pontosan irányítható logperiodikus kialakításnak köszönhetően a sűrűbben lakott, városi 
területeken tiszta HDTV-jelek vételére képes.

A megfelelő jelminőség érdekében
• Akár 45 dB-es jelerősítés
• Külön ON/OFF kapcsoló és erősítésszabályozás memóriából

Élvezze a legtökéletesebb vétel adta előnyöket
• Megnövelt teljesítmény a kiemelkedő tervezésnek köszönhetően

Interferenciamentes
• A GSM szűrő megszünteti a mobiltelefon-hálózatok okozta jelzavarást.

Könnyű beállítás
• Változtatható erősítésszabályozás
• A tápellátást és az erősítést kék LED-ek jelzik

Jelveszteség elleni védelem
• Kiváló zajszűrés a jelveszteség megelőzésére



 45 dB-es jelerősítés
Az akár 45 dB-es erősítés emeli a gyenge jelek 
szintjét, kiterjesztve a vételi tartományt, ezáltal 
nagyobb vételkörzetben, több jel vételét teszi 
lehetővé

Kiemelkedő tervezés
A pontosan irányítható, logperiodikus kialakításnak 
köszönhetően a sűrűbben lakott, városi területeken 
is tiszta HDTV-jelek vételére képes.

Külön ON/OFF kapcsoló
Beállításait eltárolja a memóriában

Kiváló zajszűrés
A kiváló zajszűrés véd a jelveszteség ellen

GSM szűrő
Az antennát kifejezetten úgy tervezték, hogy 
kiküszöböljön bármilyen, mobiltelefon-hálózatokból 
származó lehetséges interferenciát

Változtatható erősítésszabályozás
Lehetővé teszi, hogy egyszerűen növelhesse a vételi 
tartományt

Tápellátási és erősítési szint
Az antennaműködést jelző kék LED-ek különösen 
alacsony fogyasztású LED-ek
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Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennakimenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Hangolási sávok: UHF, VHF, FM
• Antennakábel hossza: 180 cm
• Nyereség (antenna + erősítő): 45 dB

Tápellátás
• Hálózati adapter: Mellékelve
• Táplálás LED indikátora: Kék

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: Mellékelve

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

39 x 36 x 8 cm
• Nettó tömeg: 0,828 kg
• Bruttó tömeg: 1,292 kg

• Táratömeg: 0,464 kg
• EAN: 87 12581 56420 9
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Kártya
• Polcra helyezési mód: Akasztó

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

35,1 x 34 x 41 cm
• Nettó tömeg: 3,312 kg
• Bruttó tömeg: 5,87 kg
• Táratömeg: 2,558 kg
• GTIN: 1 87 12581 56420 6
• Fogyasztói csomagolások száma: 4

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 39 x 36 x 8 cm
• Tömeg: 0,609 kg
•

Műszaki adatok
Digitális TV-antenna
Beltéri 45 dB erősítés, HDTV/UHF/VHF/FM
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