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ÚVOD 

Jedná se o speciálně navrženou TV anténu pro příjem digitálního a 

analogového pozemního HDTV vysílání. S anti-UV a voděodolným 

pouzdrem je to nejlepší řešení pro domácí příjem a mobilní použití 

(camping, plavba, atd.). Pro různé venkovní podmínky použití je k 

dispozici volitelné montážní příslušenství. 

 

TECHNICKÉ DATUM 

- Frekvence rozsah : VHF: 87,5 - 230 MHz; 

UHF: 470 - 862 MHz 

- Rozsah příjmu: FM/VHF/UHF 

- Anténa Zisk : 28dB 

- Max. výstup úroveň : 100 dBpV 

- Impedance : 75Q 

- Hluk číslo : S3dB 

- Napájení: AC 230V 50Hz vstup, DC 5V 100mA výstup 

nebo přes DTV set-top box (DC 5V/40mA) 

 

 

  

ZAHRNUTO V BALENÍ 

Před zahájením instalace zkontrolujte obsah. 

I. Anténa hlavní jednotka 

2. Napájecí jednotka 

3. Montážní sada 

  
VLASTNOSTI PRODUKTU 

- SMD obvod technologický design 

- Stíněno pro minimální rušení 

- Vestavěný zesilovač s vysokým ziskem a nízkým šumem 

- Přenosný pro mobilní použití (kempování, plavba lodí atd.) 

- Anti-UV povlak a voděodolný design pro dlouhou životnost 

- Všesměrové charakteristiky poskytují vynikající 

příjem bez úprav v 360 0 směrech 

- Podpora všech digitálních a analogových signálů v kanálech UHF 

- Volitelné montážní příslušenství pro různé venkovní použití 

použitím podmínky 

- Stylový a kompaktní design s vysoce inovativní 

technika proces 

- Speciálně kompatibilní s HDTV různých digitálních 

pozemní signál (DVB-T; ISDB-T; DMB-T/H; ATSC) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

NÁVOD K OBSLUZE 

Poznámka: Pro nejlepší příjem zkontrolujte následující podmínky 

1. Udržujte anténu mimo zdroje rušení: držte anténu mimo zařízení s velkou 

spotřebou energie, jako je klimatizace, výtah, vysoušeč vlasů a mikrovlnná 

trouba... atd . 

2. Při použití antény ve vnitřním prostředí umístěte anténu blízko oken. 

3. Anténu nainstalujte co nejvýše: při digitálním pozemním příjmu dojde k 

nějakému odposlechu mezi anténou a vysílací věží, způsobí ił dočasnou ztrátu 

signálu. Pokud je tedy anténa instalována co nejvýše, omezí se tyto odposlechy. 

 


