
 

 

Philips
Digitální televizní anténa

Pro domácí použití
Zesílení 41 dB HDTV/UHF/
VHF(H)

SDV6226
Prvotřídní digitální obraz a zvuk

Anténa se zesílením 41 dB
Tato velmi tenká anténa se zesilovačem s vynikající filtrací GSM/4G a proměnlivým 
ovládáním zisku byla navržena pro zlepšený příjem digitálního a analogového vysílání. 
Hladký design bude ladit s televizorem i vzhledem vaší domácnosti.

Snadno včleníte do domácnosti
• Jedinečné ploché provedení

Zachovává kvalitu signálu
• Zesílení 41 dB
• Pokročilý filtr 4G/GSM zabraňuje rušení z mobilních zařízení

Zabraňuje ztrátě signálu
• Filtr redukce šumu chrání před ztrátou signálu

Snadná instalace
• 3stupňová regulace zisku pro snadné použití



 Filtr redukce šumu
Filtr redukce šumu chrání před ztrátou signálu

3stupňová regulace zisku
Třístupňový ovladač umožňuje nastavení tří úrovní 
zesílení pro snadné nastavení a lepší rozsah příjmu 
signálu.

Zesílení 41 dB
Zesílení 41 dB

Pokročilý filtr 4G/GSM
Pokročilý filtr 4G/GSM zabraňuje rušení z mobilních 
zařízení

Jedinečné ploché provedení
Tato anténa snadno splyne s vybavením domova.
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Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

25 x 18,02 x 2,72 cm
• Hmotnost: 0,388 kg

Tuner/příjem/vysílání
• Anténní výstup: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Délka anténního kabelu: 180 cm
• Zisk (anténa + zesilovač): 41 dB
• Pásma tuneru: UHF, VHF

Spotřeba
• Indikátor napájení LED: Zelená
• Adaptér napájení: Včetně

Příslušenství
• Uživatelská příručka: Včetně

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 29,8 x 24,8 x 26 cm
• Čistá hmotnost: 2,332 kg
• Hrubá hmotnost: 3,61 kg
• Hmotnost obalu: 1,278 kg
• GTIN: 1 87 12581 65822 6
• Počet spotřebitelských balení: 4

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 24,5 x 31 x 5,7 cm
• Čistá hmotnost: 0,583 kg
• Hrubá hmotnost: 0,818 kg
• Hmotnost obalu: 0,235 kg
• EAN: 87 12581 65822 9
• Typ umístění poličky: Dummy
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
•

Specifikace
Digitální televizní anténa
Pro domácí použití Zesílení 41 dB HDTV/UHF/VHF(H)
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