
 

 

Philips
Digitālās televīzijas antena

Istabas
ar 36 dB pastiprinātāju
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV5120
Izbaudiet digitālās televīzijas uztveršanu

Antena ar 36 dB pastiprinātāju
Šī antena ar pastiprinātāju, trokšņu mazināšanas filtru un maināmu pastiprinājuma regulēšanu tika 

izstrādāta, lai nodrošinātu uzlabotu digitālās un analogās apraides uztveršanu. Ar 230-240 V maiņstrāvas 

vai 12 V līdzstrāvas barošanu tā ideāli piemērota lietošanai mājās, laivā, treilerī vai kempingā

Saglabā signāla kvalitāti
• Uzlabojiet signālu ar līdz pat 36 dB pastiprinājumu

Vienkārša uzstādīšana
• Noliecama un grozāma
• Pielāgojama pastiprinājuma regulēšana

Aizsargā pret signāla zudumu
• Trokšņu mazināšanas filtrs pret signāla zudumu

Dažādi barošanas avoti
• Papildaprīkojumā pieejams līdzstrāvas barošanas avots

Nekādu traucējumu
• Bez traucējumiem (3G/4G/LTE)



 36 dB pastiprinājums
Līdz pat 36 dB pastiprinājums uzlabo vāju signālu, 
paplašinot uztveršanas diapazonu un ļaujot uztvert 
vairāk signālu lielākā attālumā.

Noliecama un grozāma
330° rādiuss ar iespēju noliekt par 90° ļauj noregulēt 
UHF elementu, lai uztvertu maksimāli stipru signālu

Pielāgojama pastiprinājuma regulēšana
Ļauj viegli uzlabot uztveršanas diapazonu

Trokšņu mazināšanas filtrs
Trokšņu mazināšanas filtrs aizsargā pret signāla 
zudumu

Papildaprīkojumā pieejams līdzstrāvas 
barošanas avots
Portatīva iekštelpu antena mājām, laivai, treilerim un 
kempingam, 220 V maiņstrāvas pieslēgums (iekļauts) 
vai 12 V līdzstrāvas pieslēgums (nav iekļauts)
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Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Antenas izeja: 75 omu koaksiālais savienojums 

(IEC75)
• Uztvērēja joslas: UHF, FM, VHF
• Antenas kabeļa garums: 180 cm
• Pastiprinājums (antena + pastiprinātājs): 36 dB

Strāvas padeve
• Strāvas adapteris: Iekļauts

Piederumi
• Lietotāja rokasgrāmata: Iekļauts

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 19 x 31 x 6,5 cm
• Neto svars: 0,462 kg
• Bruto svars: 0,713 kg
• Taras svars: 0,251 kg

• EAN: 87 12581 56417 9
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kartons
• Plauktā novietošanas veids: Iekarināma

Ārējā kartona kaste
• Outer carton (L x W x H): 30,5 x 28,5 x 21,5 cm
• Neto svars: 1,848 kg
• Bruto svars: 3,2 kg
• Taras svars: 1,352 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 4
• GTIN: 1 87 12581 56417 6

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

15 x 4,6 x 24,8 cm
• Svars: 0,462 kg
•

Specifikācijas
Digitālās televīzijas antena
Istabas ar 36 dB pastiprinātāju, HDTV/UHF/VHF/FM
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