
 

 

Philips
Digitale TV-antenne

Binnenshuis/buitenshuis
40 dB versterkt

SDV8622
Verbeterde digitale ontvangst

40 dB versterkte antenne
Deze versterkte antenne voor binnen en buiten biedt uitstekende digitale en analoge ontvangst. 
Bijzonder eenvoudig te installeren dankzij het compacte ontwerp en de verschillende 
bevestigingsopties. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de set-top box voor voedingsopties.

Behoud van signaalkwaliteit
• Versterk uw signaal met maximaal 40 dB

Kan overal eenvoudig worden geïnstalleerd
• Zeer compact ontwerp voor eenvoudige installatie
• Verschillende bevestigingsopties voor eenvoudige installatie

Aanpasbaar uiterlijk
• Waterdicht en verfbaar oppervlak dat u zelf kunt aanpassen

Beschermt tegen signaalverlies
• Ruisreductiefilter voorkomt signaalverlies

Milieuvriendelijk
• PVC-/BFR-vrij en daarmee milieuvriendelijk



 40 dB versterking
Dankzij de 40 dB versterking worden zwakke 
signalen versterkt, zodat uw ontvangstbereik 
toeneemt en u meer signalen over een grotere 
afstand kunt ontvangen.

Zeer compact ontwerp
Dankzij het compacte ontwerp van de antenne is 
deze eenvoudig binnen- en buitenshuis te plaatsen.

Verschillende bevestigingsopties
Deze antenne biedt verschillende bevestigingsopties 
(mast, muur en railing), zodat u deze thuis overal 
kunt plaatsen.

Waterdicht en verfbaar
Weerbestendig, verfbaar oppervlak dat aan uw 
interieur of de buitenomgeving is aan te passen.

Ruisreductiefilter
Ruisfilter dat signaalverlies tegengaat

PVC-/BFR-vrij
Dit product bevat geen PVC en BFR en is daarmee 
milieuvriendelijk.
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Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne-uitgang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
• Lengte antennekabel: 600 cm
• Versterking (antenne + versterker): 40 dB
• Tunerbereik: UHF, VHF, FM

Vermogen
• Stroomadapter: Inclusief

Accessoires
• Gebruiksaanwijzing: Inclusief

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

22,9 x 32,8 x 12,5 cm
• Nettogewicht: 0,885 kg
• Brutogewicht: 1,3 kg
• Gewicht van de verpakking: 0.415 kg

• EAN: 87 12581 56410 0
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Type schap: Beide

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 27,1 x 24,2 x 32 cm
• Nettogewicht: 1,770 kg
• Brutogewicht: 2,95 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,180 kg
• EAN: 87 12581 56477 3
• Aantal consumentenverpakkingen: 2

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

25 x 4 x 18,8 cm
• Gewicht: 0,8475 kg
•

Specificaties
Digitale TV-antenne
Binnenshuis/buitenshuis 40 dB versterkt
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