
 

 

Philips
Цифрова TV антена

Вътрешна/външна
40 dB с усилване

SDV8622
Подобрено цифрово приемане

Антена с усилване 40 dB
Тази антена с усилване за използване в помещения и на открито предлага отлично приемане на 

цифрови и аналогови предавания. Нейният компактен дизайн и разнообразни възможности за 

монтаж я правят лесна за монтиране. Проверете възможностите за захранване в ръководството 

за притежателя на декодера (set top box).

Поддържане на качеството на сигнала
• Подобрете сигнала с до 40 dB усилване

Лесно монтиране навсякъде
• Изключително компактен дизайн за лесно монтиране
• Разнообразни възможности за монтаж за лесно монтиране

Персонализиране на външния вид
• Устойчива на метеорологичните условия, с позволяваща боядисване повърхност за 
персонализиране

Предпазва от загуби в сигнала
• Филтър за намаляване на шума против загуби в сигнала

Щадяща околната среда
• Не съдържа PVC и BFR, грижейки се за околната среда



 Усилване 40 dB
Усилването до 40 dB подобрява слабите сигнали, 
като така разширява обсега на приемане и ви дава 
възможността да приемате повече сигнали на по-
голямо разстояние.

Изключително компактен дизайн
Компактният дизайн на панела на тази антена 
позволява лесно монтиране както вътре, така и на 
открито.

Разнообразни възможности за 
монтаж
Тази антена предлага разнообразни възможности 
за монтаж (на прът, на стена или на парапет), за да 
можете да я монтирате лесно у дома.

Устойчива на метеорологичните 
условия, позволява боядисване
Устойчива на метеорологичните условия, с 
позволяваща боядисване повърхност, за да пасне 
на вашия интериорен или екстериорен дизайн.

Филтър за намаляване на шума
Филтър за намаляване на шума за предпазване от 
загуби в сигнала

Не съдържа PVC и BFR
Този продукт не съдържа PVC и BFR материали, 
грижейки се за околната среда.
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Тунер / Приемане / Предаване
• Изход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Дължина на кабела за антената: 600 см
• Усилване (антена + усилвател): 40 dB
• Обхвати на тунера: UHF, VHF, FM

Захранване
• Адаптер за електрозахранване: Включен

Аксесоари
• Ръководство за потребителя: Приложено

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

22,9 x 32,8 x 12,5 см
• Нето тегло: 0,885 кг
• Бруто тегло: 1,3 кг
• Тегло на опаковката: 0,415 кг

• EAN: 87 12581 56410 0
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Начин на поставяне: И двете

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 27,1 x 24,2 x 32 см
• Нето тегло: 1,770 кг
• Бруто тегло: 2,95 кг
• Тегло на опаковката: 1,180 кг
• EAN: 87 12581 56477 3
• Брой потребителски опаковки: 2

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

25 x 4 x 18,8 см
• Тегло: 0,8475 кг
•
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