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Link do produktu: http://www.anteny.pl/najmocniejsza-pokojowa-antena-dvb-t2-alpha-premium-45db-p-170.html

NAJMOCNIEJSZA
POKOJOWA ANTENA
DVB-T2 ALPHA
PREMIUM +45db
Cena

99,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

ALPHA BLACK PREMIUM

Kod EAN

5904094283491

Producent

IAPT

Opis produktu
✅ NUMER 1 NA POLSKIM RYNKU WŚRÓD ANTEN POKOJOWYCH DVB-T DVB-T2 H.265 HEVC
NAJMOCNIEJSZA POKOJOWA POLSKA ANTENA DVB-T DVB-T2 +45 dBi ALPHA BLACK PREMIUM ZE WZMACNIACZEM I
ZASILACZEM REGULOWANYM ORAZ 2m GOTOWYM DO PODŁĄCZENIA KABLEM
UDOSKONALONA WERSJA NASZEJ KULTOWEJ ANTENY!
JESZCZE MOCNIEJSZY WZMACNIACZ!
FILTR LTE!
Antena po wyciągnięciu z pudełka gotowa do podłączenia !
BEZ POŚREDNIKÓW, HURTOWNIKÓW I TRZECICH RĄK! - JESTEŚMY PRODUCENTEM !
PRODUKT POLSKI!!!
Dopracowana konstrukcja i ulepszone podzespoły
Wzmocniona konstrukcja
Odbiera 4K oraz MUX 8
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ OBRAZU
Idealnie nadaje się do odbioru telewizji cyfrowej DVB-T/T2 wysokiej rozdzielczości w FULL HD, 4K
✅ Antena przystosowana do obioru najnowszego kodowania H.265 DVB-T2!
Wybór anteny pokojowej jest najwygodniejszym i najszybszym rozwiązaniem, jednak ważnym czynnikiem do jej
prawidłowego działania jest odległość od nadajnika jak i jego moc nadawania mierzona w [kW]. Aby uniknąć
niespodzianek, skonsultuj się z nami w celu doboru optymalnego produktu/modelu dla Ciebie.

Nie mogąc pogodzić się z oszukiwaniem potencjalnych nabywców, napływem chińszczyzny i wybrakowanego
towaru na nasz rynek, postanowiliśmy wprowadzić prestiżowy produkt dla osób, które cenią sobie przede
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wszystkim jakość, niezawodność i bardzo dobre parametry.
Wychodząc na przeciw wymaganiom wszystkich naszych klientów oraz bazując na doświadczeniu oraz współpracy z innymi
producentami, zaprojektowaliśmy PRODUKT, który ma zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
PRODUKT POLSKI!!!
Uwaga na rynku pojawiły się podróbki, kupując U NAS kupujesz produkt tylko i wyłącznie oryginalny!
NOWOŚĆ !!!
NAJMOCNIEJSZA POKOJOWA ANTENA DVB-T / DVB-T2 ALPHA BLACK PREMIUM +45db!
Jedyny taki najnowszy model klasy premium na rynku - prosto od polskiego producenta. Jeśli chcesz kupić
antenę raz a dobrze, aby służyła na wiele lat, była solidna, mocna a przy tym elegancko wyglądała - ta aukcja
jest dla Ciebie! To nie jest chwyt marketingowy, nie wierzysz? Zamów i sprawdź - towar zawsze możesz zwrócić
darmowym zwrotem korzystając z pakietu smart! Nic nie tracisz, a możesz jedynie zyskać.
Dodatkowym atutem jest wbudowany filtr LTE, który pozwala na pozbycie się problemów z sygnałem DVB-T / T2
spowodowanych faktem, że częstotliwości bezprzewodowego LTE są również częstotliwościami używanymi przez mobilny
internet.

✅ ODBIERA SYGNAŁ DVB-T i DVB-T2
DVB-T2 oznacza naziemną transmisję sygnałów telewizji cyfrowej, radia i danych i jest bezpośrednim następcą standardu
DVB-T. DVB-T2 zapewnia znacznie lepszą jakość nadawanych programów i znacznie solidniejszy sygnał odbioru. Dzięki DVB-T2
możliwy jest przesył większej ilości danych niż w przypadku DVB-T.

✅ WSZYSTKIE MUXy w jednej antenie
MUX1, MUX2, MUX3, MUX8
Umożliwia odbiór analogowy i cyfrowy DVB-T / DVB-T2 programów TV w zakresie od 174 – 230 MHz, 470 – 698 MHz. Jest to
możliwe dzięki zastosowaniu w niej nowoczesnego wzmacniacza.
Antena działa w polaryzacji pionowej lub poziomej (nie działa jednocześnie w dwóch polaryzacjach)

POLARYZACJA PIONOWA CZY POZIOMA?
Nadajniki Naziemnej Telewizji Cyfrowej w Polsce dzielą się na te nadające w polaryzacji pionowej lub poziomej.
Jeżeli nie wiesz w jakiej polaryzacji nadaje Twój najbliższy nadajnik z łatwością sprawdzisz w internecie wpisując w
wyszukiwarkę: mapa zasięgu dvbt.
Sprawdzisz tam również w jakim kierunku najlepiej skierować antenę w Twojej okolicy oraz czy znajdujesz się w zasięgu
wszystkich multipleksów.
Wybiegając w przyszłość oraz naprzeciw oczekiwaniu klientów stworzyliśmy antenę pokojowa przeznaczoną do odbioru
cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T oraz DVB-T2!
ALPHA PREMIUM to nowoczesna konstrukcja o ergonomicznym kształcie i ciekawej stylistyce, która znakomicie wkomponuje
się w wystrój każdego pomieszczenia i nie będzie za bardzo rzucać się w oczy.
Konstrukcja anteny oparta jest na stopie z lekkiego plastiku, nowoczesnym wzmacniaczu z filtrami pasmowymi
zapewniającymi wysoką odporność na niepożądane zakłócenia oraz odpowiednio wygiętymi ramionami w kształcie litery V co
zapewnia optymalną czułość anteny na sygnał TV.
Uzupełnieniem do wyżej wymienionej anteny jest zasilacz antenowy sieciowy regulowany 230V/12V 100mA 50Hz
z wyprowadzonym pokrętłem umożliwiającym płynną regulację wzmocnienia oraz przewód antenowy o długości
2m.
Zastosowanie wzmacniacza umożliwia odbiór słabych sygnałów telewizyjnych, antena może wiec być używana przez
odbiorców będących w znacznej odległości od stacji nadawczej lub będących bardzo blisko stacji nadawczej, wystarczy tylko
zmniejszyć wzmocnienie pokrętłem.
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Antena sprzedawana jest z wbudowanym, oryginalnym wzmacniaczem (Wzmacniacz SWA955-5EX DVB-T LED) od
największego producenta w Polsce - co gwarantuje jego kompatybilność oraz jakość odbioru!
Aukcja dotyczy wersji z podstawką (do postawienia na meblach, stoliku, po prostu wewnątrz mieszkania, na
podstawce antypoślizgowe stopki).
Najnowsza wersja umożliwia odbiór Radia FM DAB+

Cechy anteny
szybki i łatwy montaż, antena po wyciągnięciu z pudełka gotowa do podłączenia
Duża czułość
Wysoka niezawodność
Małe gabaryty (antena dzięki dobrym parametrom odbioru oraz małym gabarytom cieszy się szczególnym
zainteresowaniem w mieszkaniach, domach jednorodzinnych na campingach oraz w domkach letniskowych).
Antena ALPHA jest nowoczesnym urządzeniem umożliwiającym odbiór sygnałów telewizji naziemnej cyfrowej DVB-T i
analogowej, nadawanych w kanałach 1-69 (470-790MHz).
Nowoczesna konstrukcja
Elegancki wygląd
Kabel wraz z zasilaczem regulowanym z wyprowadzonym pokrętłem umożliwiającym płynną regulację wzmocnienia
Obudowa anteny wykonana jest z wysokiej jakości solidnego tworzywa, które nie wpływa negatywnie na odbiór
sygnałów TV, a kształt i kolor anteny może idealnie wkomponować się w otoczenie domowego sprzętu RTV. Podstawka
anteny została zaprojektowana tak aby cała forma była stabilna i nie przewracała się a nowoczesne stopki sprawiają,
że antena nie przesuwa się i nie rysują powierzchni np. mebli.

W Antenie został zamontowany najmocniejszy wzmacniacz - polskiej produkcji. SWA 955-5 TURBO-QUATRO. Zamontowana
dioda sygnalizuje prawidłowe działanie.
Antena nadaje się również na zewnątrz - jest odporna na warunki atmosferyczne!

Parametry techniczne
1. Producent IAPT
2. Model ALPHA BLACK PREMIUM
4. Zysk energetyczny 35-45dB
5. Zakres częstotliwości pracy 470-790MHz (kanał 1-69)
6. Impedancja wyjściowa 75 Ohm
7. Widoczność kątowa pozioma 52°
8. Widoczność kątowa pionowa 35°
9. Masa anteny 0,6 kg
10. Wymiary anteny 28,5x14x11 cm
11. Zasilanie zasilacz sieciowy REGULOWANY (w komplecie)
13. Kolor czarny
14. Regulacja wzmocnienia - TAK
15. Długość przewodu koncentrycznego około 2m
16. Mocny wzmacniacz od polskiego producenta
Zestaw zawiera:
Polską antenę DVB-T DVB-T2 HEVC ALPHA BLACK PREMIUM
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2m gotowy do podłączenia kabel z zasilaczem sieciowym regulowanym i złączem typu "F"
Ekologiczne opakowanie
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