
 

 

Philips
Antena de TV digital

Interna/externa
Amplificada de 22 dB

SDV8625T
Imagem e som digitais superiores

Antena amplificada de 22 dB
Essa antena amplificada oferece uma excelente recepção digital. Compacta e fácil de 
instalar, ela possui várias opções de instalação e é ideal para instalação interna ou externa. 
Consulte o manual do decodificador para obter informações sobre opções de ativação.

Mantém a qualidade do sinal
• Aumente a potência do sinal com até 22 dB de amplificação

Fácil de instalar em qualquer lugar
• Design extremamente compacto para uma fácil instalação
• Várias opções de montagem para uma fácil instalação

Personalize a aparência
• Superfície resistente a variações climáticas e pode ser pintada para personalização

Protege contra a perda de sinal
• O filtro de redução de ruído protege contra perda de sinal

Ecologicamente corretas
• Sem PVC / BFR para respeitar o meio ambiente



 Amplificação de 22 dB
A amplificação de até 22 dB reforça sinais fracos, 
expandindo o alcance e permitindo que você receba 
mais sinais a uma distância maior.

Design extremamente compacto
O design compacto do painel desta antena permite 
uma fácil colocação interna ou externamente.

Várias opções de montagem
Várias opções de montagem (poste, parede e 
parapeito) da antena estão disponíveis para 
posicioná-la facilmente em casa.

Superfície resistente a variações 
climáticas e pode ser pintada
A superfície é resistente a variações climáticas e 
pode ser pintada para combinar com sua decoração 
interna ou externa.

Filtro de redução de ruído
Filtro de redução de ruído para proteger contra 
perda de sinal

Sem PVC / BFR
Este produto não contém PVC e BFR para respeitar 
o meio ambiente.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

35 x 20,16 x 3,92 cm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

13,8 x 7,9 x 1,5 polegadas
• Peso: 0,44 kg
• Peso: 0,970 lb

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: UHF, VHF
• Comprimento do cabo da antena: 600 cm
• Ganho (antena + amplificador): 22 dB

Alimentação
• Adaptador de energia: Incluído

Acessórios
• Manual do Usuário: Incluído

Dimensões da embalagem
• Tipo de colocação em prateleiras: Fictício
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,3 x 16,5 x 4,7 polegadas
• Peso líquido: 2.149 lb

• Peso bruto: 3.042 lb
• Peso da embalagem: 0,893 lb
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Fictício
• UPC: 6 09585 19653 7
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

23,5 x 42 x 12 cm
• Peso bruto: 1,38 kg
• Peso líquido: 0,975 kg
• Peso da embalagem: 0,405 kg

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

10,0 x 9,8 x 16,1 polegadas
• Peso líquido: 4.299 lb
• Peso bruto: 7.011 lb
• Peso da embalagem: 2.712 lb
• GTIN: 1 06 09585 19653 4
• Número de embalagens para o cliente: 2
• Peso bruto: 3,18 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 25,5 x 25 x 41 cm
• Peso líquido: 1.950 kg
• Peso da embalagem: 1.230 kg
•

Especificações
Antena de TV digital
Interna/externa Amplificada de 22 dB
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