
 

 

Philips
Cyfrowa antena 
telewizyjna

Do użytku domowego
Ze wzmocnieniem 47 dB
HDTV/UHF/VHF/UKF

SDV6227
Doskonały cyfrowy obraz i dźwięk

Antena ze wzmocnieniem 47 dB
Ta niezwykle płaska antena ze wzmocnieniem jest wyposażona w doskonałe filtrowanie GSM/4G i 

funkcję regulacji wzmocnienia sygnału. Została zaprojektowana z myślą o ulepszeniu odbioru cyfrowych 

i analogowych kanałów telewizyjnych oraz kanałów radiowych (FM). Jej elegancki wygląd sprawia, że 

pasuje ona do płaskich telewizorów i nowoczesnych wnętrz.

Świetnie pasuje do każdego pomieszczenia
• Wyjątkowa płaska konstrukcja

Utrzymaj jakość sygnału
• Wzmocnienie 47 dB

Ochrona przed utratą sygnału
• Ochrona przed utratą sygnału

Łatwa instalacja
• 3-stopniowa regulacja wzmocnienia sygnału ułatwiająca użytkowanie

Większe możliwości programowania
• Dipole VHF/FM pozwalają uzyskać rozszerzony zakres odbioru



 3-stopniowa regulacja wzmocnienia 
sygnału
3-stopniowe wzmocnienie sygnału oferuje 3 poziomy 
wzmocnienia, co umożliwia łatwą konfigurację i 
zapewnia lepszy zakres odbioru.

Wzmocnienie 47 dB
Wzmocnienie 47 dB

Wyjątkowa płaska konstrukcja
Ta antena będzie doskonale pasować do wystroju 
wnętrza.

Dipole VHF/FM
Dipole VHF/FM w kształcie dwóch ramion, pozwalają 
odbierać programy telewizyjne w paśmie VHF i 
radiowe w paśmie FM. Możliwość wysuwanie i 
regulacji dipoli pozwala uzyskać optymalny sygnał.

Filtr redukcji szumów
Filtr redukcji szumów chroni przed utratą sygnału

Bez zakłóceń (3G/4G/LTE)
Bez zakłóceń (3G/4G/LTE)
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Tuner/Odbiór/Transmisja
• Wyjście antenowe: 75 omów, koncentryczne 

(IEC75)
• Długość przewodu antenowego: 180 cm
• Wzmocnienie (antena + wzmacniacz): 47 dB
• Pasma tunera: UHF, VHF, FM

Moc
• Wskaźnik zasilania LED: Zielony
• Zasilacz: Dołączony

Akcesoria
• Instrukcja obsługi: Dołączony

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

29,8 x 24,8 x 26 cm
• Waga netto: 2,524 kg
• Waga brutto: 3,802 kg

• Ciężar opakowania: 1,278 kg
• GTIN: 1 87 12581 65823 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 4

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

24,5 x 31 x 5,7 cm
• Waga netto: 0,631 kg
• Waga brutto: 0,866 kg
• Ciężar opakowania: 0,235 kg
• EAN: 87 12581 65823 6
• Typ ułożenia półki: Obie
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

25 x 19,15 x 2,72 cm
• Waga: 0,436 kg
•

Dane techniczne
Cyfrowa antena telewizyjna
Do użytku domowego Ze wzmocnieniem 47 dB, HDTV/UHF/VHF/UKF
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