Inteligentna szerokopasmowa antena TV
RoHS

DIGIToptima IQ

DIGIToptima IQ to specjalnie zaprojektowana
szerokopasmowa odbiorcza antena TV, w której zostały
uwzgl dnione

zwi kszone

wymagania

antenom aktywnym, które maj

stawiane

odbiera

wiele

sygnałów telewizyjnych cyfrowych (multipleksy DVB-T)
i analogowych. Zastosowany w antenie inteligentny
przedwzmacniacz

umo liwia

instalowanie

jej

niezale nie od odległo ci do nadajnika dostosowuj c
optymalnie swoje parametry do nat enia odbieranego
sygnału
Dostarczona antena DIGIToptima IQ jest
całkowicie

zmontowana,

a

dzi ki zawiasowemu

mocowaniu reflektorów do belki no nej, rozło enie
anteny jest niezwykle szybkie i proste.

Zoptymalizowana do odbioru wielu sygnałów TV
cyfrowych (DVB-T) i analogowych
Szeroki zakres odbieranych cz stotliwo ci TV
Doskonały odbiór sygnałów TV bez wzgl du na
odległo

od nadajnika

Niski współczynnik szumów tylko 2,2dB!
Wysoka

odporno

na

wiatr

i

warunki

atmosferyczne
Nowoczesna, lekka i stabilna konstrukcja
Bardzo łatwy monta i podł czenie anteny

Parametry techniczne mog ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
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PARAMETRY TECHNICZNE
TYP
Zakres odbieranych cz stotliwo ci
Zysk / skuteczno

dB
dB
dB
/
°(deg)
dB
dB
dBuV
dBuV

DIGIToptima IQ
174-862
(VHF+UHF)
20
30
30-33
pozioma (H)
45
29
2,2
82
103

V/mA

+12 / ≤50

mm
N

25-60
max. 120
75
gniazdo „F”
zasilacz sieciowy ze zwrotnic zasilania we
wtyku TV, instrukcja instalacji

MHz
k.6-k.12
k.21-k.39
k.40-k.69

Polaryzacja
Rozwarto wi zki 3 dB(UKF, płaszczyzna pozioma)
Stosunek promieniowania – przód / tył
Współczynnik szumów
Maksymalny poziom sygnału TV na wej ciu (DIN)
Maksymalny poziom sygnału TV na wyj ciu (DIN)
Zdalne zasilanie wew. przedwzmacniacza antenowego poprzez
kabel koncentryczny i zwrotnic zasilania
rednica masztu
Obci enie od wiatru
Impedancja zacisków wyj ciowych (wewn trzny symetryzator)
Typ zł cza wyj ciowego
Wyposa enie standardowe

/
/

CHARAKTERYSTYKA DOOKÓLNA ANTENY

Parametry techniczne mog ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
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