
 

 

„Philips“
Skaitmeninė televizoriaus 
antena

• Patalpoje
• 45 dB sustiprinanti
• HDTV/UHF/VHF/FM

SDV7120
Puikus skaitmeninis vaizdas ir garsas

Sustiprinta antena
Dėl ypatingos konstrukcijos ši vidinė antena pagerina garso ir vaizdo kokybę. Kryptingai 
veikianti logoperiodinė antena puikiai veikia beveik bet kokioje aplinkoje, įskaitant tankiai 
apgyvendintas miesto teritorijas, ir priima švarų HDTV signalą.

Išsaugo kokybišką signalą
• Padidinkite signalą iki 45 dB
• Atskiras ON/OFF jungiklis ir atminties skvarbos reguliavimas

Mėgaukitės geriausia priimamo signalo kokybe
• Geresnė kokybė ir išskirtinis dizainas

Jokių trikdžių
• GSM filtras apsaugo nuo trikdžių iš mobiliojo telefono tinklų

Paprastas sumontavimas
• Nustatomas skvarbos reguliavimas
• Galios ir sustiprinimo lygis nurodytas ant mėlynų LED

Apsaugo nuo signalo praradimo
• Puikus triukšmo filtravimas nuo signalo praradimo



 Padidinkite signalą 45 dB
Sustiprinimas iki 45 dB padidina silpnus signalus, 
praplėsdamas priėmimo diapazoną ir leisdamas 
primti daugiau signalų didesnėje teritorijoje.

Išskirtinis dizainas
Kryptingai veikianti logoperiodinė antena puikiai 
veikia tankiai apgyvendintose miesto teritorijose, ir 
priima švarų HDTV signalą.

Atskiras ON/OFF jungiklis
Palaiko nustatymų atmintį

Puikus triukšmo filtravimas
Puikus triukšmo filtravimas nuo signalo praradimo

GSM filtras
Ši antena buvo specialiai sukurta, siekiant apsaugoti 
nuo bet kokių galimų trikdžių iš mobiliojo telefono 
tinklų

Nustatomas skvarbos reguliavimas
Paprastai palengvina priėmimo diapazoną

Galios ir sustiprinimo lygis
Ant mėlynų LED nurodytos antenos veikimo su ypač 
mažos galios LED charakteristikos
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Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antenos išvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
• Imtuvo diapazonas: UHF, VHF, FM
• Antenos laido ilgis: 180 cm
• Skvarba (antena + stiprintuvas): 45 dB

Maitinimas
• Maitinimo adapteris: įtraukta
• Maitinimo LED indikatorius: Mėlynas

Priedai
• Vartotojo vadovas: įtraukta

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 39 x 36 x 8 cm
• Grynasis svoris: 0,828 kg
• Bendras svoris: 1,292 kg

• Pakuotės svoris: 0,464 kg
• EAN: 87 12581 56420 9
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartonas
• Išdėstymo tipas: Pakabinti

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 35,1 x 34 x 41 cm
• Grynasis svoris: 3,312 kg
• Bendras svoris: 5,87 kg
• Pakuotės svoris: 2,558 kg
• GTIN: 1 87 12581 56420 6
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 39 x 36 x 8 cm
• Svoris: 0,609 kg
•

Specifikacijos
Skaitmeninė televizoriaus antena
Patalpoje 45 dB sustiprinanti, HDTV/UHF/VHF/FM
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