
 

 

Philips
Digitālās televīzijas antena

Istabas
28 dB pastiprinājums
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV1226
Augstākās kvalitātes digitālais attēls un skaņa
Antena ar 28 dB pastiprinātāju
Šī pastiprinātāja antena ar trokšņu mazināšanas filtru tika izstrādāta, lai nodrošinātu 
uzlabotu uztveršanu digitālajai un analogajai apraidei.

Saglabā signāla kvalitāti
• 28 dB pastiprinājums
• Uzlabots 4G/GSM filtrs novērš mobilo tālruņu radītos traucējumus

Aizsargā pret signāla zudumu
• Trokšņu mazināšanas filtrs pret signāla zudumu

Izbaudiet vairākas programmēšanas iespējas
• VHF/FM dipoli pastiprinātai uztveršanai

Lieliski iekļaujas mājas dizainā
• Kompakts dizains



 28 dB pastiprinājums
28 dB pastiprinājums uzlabo vāju signālu, paplašinot 
uztveršanas diapazonu un ļaujot uztvert vairāk 
signālu lielākā attālumā.

Uzlabots 4G/GSM filtrs
Uzlabots 4G/GSM filtrs novērš mobilo tālruņu 
radītos traucējumus

Trokšņu mazināšanas filtrs
Trokšņu mazināšanas filtrs aizsargā pret signāla 
zudumu

VHF/FM dipoli
VHF/FM dipoli, kas plašāk pazīstami kā „truša ausis”, 
ļauj uztvert televīzijas programmu pārraides VHF 
spektrā un radio pārraides — FM spektrā. Dipolu 
pagarināšana un grozīšana nodrošina vislabāko 
signālu uztveršanu.

Kompakts dizains
Antenas kompaktā konstrukcija viegli iekļausies 
mājas dizainā.
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Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 17 x 12 x 5 cm
• Svars: 0,214 kg

Ārējā kartona kaste
• Outer carton (L x W x H): 43 x 26,5 x 39 cm
• Neto svars: 3,9 kg
• Bruto svars: 6,508 kg
• Taras svars: 2,608 kg
• GTIN: 1 48 95185 60860 7
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 12

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Antenas izeja: 75 omu koaksiālais savienojums 

(IEC75)
• Antenas kabeļa garums: 180 cm
• Pastiprinājums (antena + pastiprinātājs): 28 dB
• Uztvērēja joslas: UHF, VHF, FM, HDTV

Strāvas padeve
• Strāvas LED indikators: Zaļa
• Strāvas adapteris: Iekļauts

Piederumi
• Lietotāja rokasgrāmata: Iekļauts

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

18,5 x 25 x 6,8 cm
• Neto svars: 0,325 kg
• Bruto svars: 0,484 kg
• Taras svars: 0,159 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
• Plauktā novietošanas veids: Guļus
• EAN: 48 95185 60860 0
•
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