
 

 

Philips
Cyfrowa antena 
telewizyjna

Do użytku domowego
ze wzmocnieniem 49 dB
HDTV/UHF/FM

SDV7220
Doskonały cyfrowy obraz i dźwięk

Antena ze wzmocnieniem 49 dB
Ta wyjątkowa antena, wyposażona w funkcję doskonałego filtrowania szumów i 
ulepszony filtr GSM, zapewnia lepszy odbiór kanałów cyfrowych. Dzięki zdolności do 
dookólnego odbioru sygnału nie ma konieczności strojenia.

Brak konieczności strojenia
• Odbiór sygnału w zakresie 360 stopni

Utrzymaj jakość sygnału
• Zwiększ moc sygnału dzięki wzmocnieniu 49 dB
• Przełącznik WŁ./WYŁ. i 3-stopniowe wzmocnienie sygnału ułatwia użycie

Ochrona przed utratą sygnału
• Ulepszona ochrona przed utratą sygnału

Świetnie pasuje do każdego pomieszczenia
• Możliwość montażu na ścianie
• Wyjątkowa płaska konstrukcja
• Ustaw antenę w pozycji poziomej lub pionowej

Bez zakłóceń
• Bez zakłóceń (3G/4G/LTE)



 Odbiór sygnału w zakresie 360 stopni
Odbiór sygnału w zakresie 360 stopni

Wzmocnienie 49 dB
Wzmocnienie 49 dB zwiększa siłę słabych sygnałów, 
poprawiając zakres odbioru i umożliwiając odbiór 
większej liczby sygnałów na dłuższych dystansach.

Możliwość montażu na ścianie
Umożliwia to wygodne ustawienie anteny w taki 
sposób, aby pozwoliła uzyskać maksymalną moc 
sygnału, nie rzucając się w oczy

Ulepszone filtrowanie szumów
Ulepszone filtrowanie szumów chroni przed utratą 
sygnału.

Wyjątkowa płaska konstrukcja
Ta antena będzie doskonale pasować do wystroju 
wnętrza.

Przełącznik WŁ./WYŁ. i wzmocnienie 
sygnału
3-stopniowe wzmocnienie sygnału oferuje 3 poziomy 
wzmocnienia, co umożliwia łatwą konfigurację i 
zapewnia lepszy zakres odbioru.

Ustaw antenę w pozycji poziomej
Ustaw antenę w pozycji poziomej lub pionowej

Bez zakłóceń (3G/4G/LTE)
Bez zakłóceń (3G/4G/LTE)
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Tuner/Odbiór/Transmisja
• Wyjście antenowe: 75 omów, koncentryczne 

(IEC75)
• Długość przewodu antenowego: 180 cm
• Wzmocnienie (antena + wzmacniacz): 49 dB
• Pasma tunera: UHF, FM

Moc
• Wskaźnik zasilania LED: Zielony
• Zasilacz: W zestawie

Akcesoria
• Instrukcja obsługi: W zestawie

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

24,5 x 31 x 5,7 cm
• Waga netto: 0,597 kg
• Waga brutto: 0,819 kg

• Ciężar opakowania: 0,222 kg
• EAN: 87 12581 62226 8
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

29,8 x 24,8 x 26 cm
• Waga netto: 2,388 kg
• Waga brutto: 3,62 kg
• Ciężar opakowania: 1,232 kg
• GTIN: 1 87 12581 62226 5
• Liczba opakowań konsumenckich: 4

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

22,4 x 17 x 2,5 cm
• Waga: 0,462 kg
•

Dane techniczne
Cyfrowa antena telewizyjna
Do użytku domowego ze wzmocnieniem 49 dB, HDTV/UHF/FM
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