
 

 

Philips
digitális TV-antenna

Beltéri
49 dB erősítésű
HDTV/UHF/FM

SDV7220
Kiváló digitális kép- és hangminőség

49 dB erősítésű antenna
A hatékony zajcsökkentéssel és továbbfejlesztett GSM szűrővel rendelkező egyedi 
antenna páratlan minőségű vételt biztosít digitális sugárzású műsorok esetén. A 360 fokos 
vételi képességének köszönhetően nincs szükség hangolásra.

Nincs szükség hangolásra
• 360 fokos jelvétel

A megfelelő jelminőség érdekében
• Akár 49 dB-es jelerősítés
• BE/KI kapcsoló és 3 fokozatú erősítés-szabályozó a könnyű használatért

Jelkimaradás elleni védelem
• Kiváló zajszűrés a jelveszteség megelőzésére

Könnyedén belesimul otthoni környezetébe
• Falra szerelhető
• Egyedülálló lapos kialakítás
• Helyezze el az antennát vízszintesen vagy függőlegesen

Interferenciamentes
• Interferenciamentes (3G/4G/LTE)



 360 fokos jelvétel
360 fokos jelvétel

49 dB-es erősítés
A 49 dB-es erősítés fokozza a gyenge jelek erősségét, 
kiterjesztve a vételi tartományt, ezáltal nagyobb 
vételkörzetben, több jel vételét teszi lehetővé.

Falra szerelhető
Az antenna a maximális jelerősség vételéhez 
kényelmesen, szinte láthatatlanul helyezhető el

Kiváló zajszűrés
A kiváló zajszűrés véd a jelveszteség ellen

Egyedülálló lapos kialakítás
Ez az antenna tökéletesen illik majd otthonához.

BE/KI kapcsoló és erősítés-szabályozó
A 3-fokozatú erősítésszabályozó megkönnyíti a 
beállítást és megnöveli a vételi tartományt.

Helyezze el az antennát vízszintesen
Helyezze el az antennát vízszintesen vagy 
függőlegesen

Interferenciamentes (3G/4G/LTE)
Interferenciamentes (3G/4G/LTE)
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Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennakimenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Antennakábel hossza: 180 cm
• Nyereség (antenna + erősítő): 49 dB
• Hangolási sávok: UHF, FM

Energiaellátás
• Tápellátás LED-indikátora: zöld
• Hálózati adapter: Mellékelve

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: Mellékelve

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

24,5 x 31 x 5,7 cm
• Nettó tömeg: 0,597 kg
• Bruttó tömeg: 0,819 kg
• Táratömeg: 0,222 kg

• EAN: 87 12581 62226 8
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

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

29,8 x 24,8 x 26 cm
• Nettó tömeg: 2,388 kg
• Bruttó tömeg: 3,62 kg
• Táratömeg: 1,232 kg
• GTIN: 1 87 12581 62226 5
• Fogyasztói csomagolások száma: 4

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

22,4 x 17 x 2,5 cm
• Tömeg: 0,462 kg
•

Műszaki adatok
digitális TV-antenna
Beltéri 49 dB erősítésű, HDTV/UHF/FM
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