
 

 

Philips
Antena de TV digital

Interior
49 dB amplificados
HDTV/UHF/FM

SDV7220
Imagem e som digitais superiores

Antena de 49 dB amplificados
Esta antena exclusiva com filtragem superior de ruído e filtro GSM melhorado foi 
concebida para proporcionar uma recepção superior para emissões digitais. Graças à sua 
capacidade de recepção de 360 graus, não é necessário sintonizar.

Não é necessário sintonizar
• Recepção de sinal a 360 graus

Mantenha a qualidade do seu sinal
• Melhore o seu sinal com uma amplificação até 49 dB
• Interruptor ligar/desligar e controlo de ganho de 3 níveis para utilização fácil

Protecção contra perda de sinal
• Filtragem superior de ruído contra perdas de sinal

Adapta-se facilmente à decoração de sua casa
• Montável na parede
• Design plano exclusivo
• Posicione a antena na horizontal ou vertical

Sem interferências
• Sem interferências (3G/4G/LTE)



 Recepção de sinal a 360 graus
Recepção de sinal a 360 graus

Amplificação de 49 dB
Uma amplificação de 49 dB aumenta os sinais fracos, 
expandindo a sua gama de recepção e permitindo 
receber mais sinais a uma distância maior.

Montável na parede
Permite-lhe posicionar a sua antena de forma 
cómoda para receber um sinal com a força máxima 
e manter a antena oculta

Filtragem superior de ruído
Filtragem superior de ruído protege contra perdas 
de sinal.

Design plano exclusivo
Esta antena adaptar-se-á facilmente à decoração de 
sua casa.

Interruptor ligar/desligar e controlo de 
ganho
O controlo de ganho de 3 níveis oferece 3 patamares 
de amplificação para uma configuração simples e um 
melhor alcance de recepção.

Posicione a antena na horizontal
Posicione a antena na horizontal ou vertical

Sem interferências (3G/4G/LTE)
Sem interferências (3G/4G/LTE)
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Sintonizador/recepção/transmissão
• Saída de antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
• Comprimento do cabo da antena: 180 cm
• Ganho (antena + amplificador): 49 dB
• Bandas do sintonizador: UHF, FM

Potência
• Indicador LED de energia: Verde
• Adaptador de corrente: Incluído

Acessórios
• Manual do utilizador: Incluído

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

24,5 x 31 x 5,7 cm
• Peso líquido: 0,597 kg
• Peso bruto: 0,819 kg
• Tara: 0,222 kg

• EAN: 87 12581 62226 8
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

29,8 x 24,8 x 26 cm
• Peso líquido: 2,388 kg
• Peso bruto: 3,62 kg
• Tara: 1,232 kg
• GTIN: 1 87 12581 62226 5
• Número de embalagens para o consumidor: 4

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

22,4 x 17 x 2,5 cm
• Peso: 0,462 kg
•

Especificações
Antena de TV digital
Interior 49 dB amplificados, HDTV/UHF/FM
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