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MSRP (19%): 99.00 

BINNENHUISANTENNE VOOR 
DVB-T2
RAZOR FLAT

Oehlbach XXL® Razor Flat - DVB-T2 HD in perfectie
De Oehlbach XXL® Razor Flat DVB-T2 HD binnenhuisantenne is zo compact dat hij 
bijna onzichtbaar is in de woonkamer: de antenne zelf is slechts enkele millimeters 
dun en kan daarom uiterst onopvallend worden gemonteerd. Dankzij de gepaten-
teerde Oehlbach-ontvangsttechnologie biedt het tegelijkertijd uitstekende ontvangst-
waarden, zelfs onder extreem zware omstandigheden - bijvoorbeeld in ruimtes 
met een over het algemeen zwak DVB-T-signaal, bij het werken in de kelder of in 
binnenruimtes.

Meer DVB-T2 HD is niet mogelijk: perfecte ontvangst met XXL Razor Flat
Oehlbach staat voor absolute topkwaliteit in kabels en elektronische producten. 
De XXL® Razor Flat neemt als product in de 5-sterrencategorie opnieuw een heel 
bijzondere plaats in in deze premium portefeuille: Dankzij de gepatenteerde ont-
vangsttechnologie die direct door Oehlbach in Pulheim bij Keulen is ontwikkeld, biedt 
de DVB-T2 HD-binnenantenne zelfs onder de moeilijkste omstandigheden nog steeds 
het best mogelijke resultaat. Als u geen compromissen wilt sluiten als het gaat om 
DVB-T(2 HD) ontvangst, dan</br> is
 de XXL® Razor</br> Flat de beste keuze.

Perfect voorbereid op de DVB-T-omschakeling
In de loop van 2017 zal de uitzending van het huidige „normale“ DVB-T-signaal wor-
den stopgezet. De vrije frequenties worden overgenomen door de opvolger van de 
standaard DVB-T2 HD. Dit betekent dat Full HD uitzendingen (tot 1080p) nu voor het 
eerst mogelijk zijn in terrestrische televisie. De ontvangst van deze hoge-resolutie 
TV-standaard via de binnenhuisantenne is een grote stap voorwaarts, maar in som-
mige gebieden - bijvoorbeeld in het geval van TV-ontvangers - betekent het ook dat 
er nieuwe apparatuur moet worden aangeschaft. Bij de aanschaf van een antenne 
bent u aan de veilige kant: De Oehlbach XXL Razor Flat kan zowel DVB-T als</br></
br> DVB-T2 HD

 doen</br></br>.

Flexibele en onopvallende montage
De Oehlbach XXL® Razor Flat Antenna is slechts enkele millimeters dun en zeer licht. 
Twee kleine spijkertjes zijn voldoende voor de montage (de antenne heeft speciaal 
voor dit doel twee voorgestanste gaten in de mantel). Als zelfs dit te ingewikkeld voor 
u is, kunt u gewoon dubbelzijdig plakband gebruiken - in de meeste gevallen is dit al 
voldoende. De 3,6 meter lange kabel biedt extra flexibiliteit bij de installatie. Als u de 
XXL Razor Flat direct achter de TV verbergt, kunt u ook de USB-poort gebruiken voor 
de juiste stroomaansluiting.</br></br>

Verpakkingsafmetingen 55mm / 340mm / 375mm

Receptie  UHF: 470 - 790 MHz 

Kleur  Zwart/Grijs 

Materiaal van de behuizing  Kunststof behuizing 

Gewicht (netto)  540 g

Leveringsomvang  Antenne, USB-voeding, aansluitkabel 3,6 m, gebruiksaan-
wijzing 

Transmissiestandaard  DVB-T2 

SIGNAL DIRECTIONAnten-
nestekker 
mannetje

Uni-Direc-
toraat

DVB® en DVB-T2® zijn handelsmerken van het DVB-project. Het DVB-T2® -logo dat op deze verpakking wordt gebruikt, is 
eigendom van het DVB-project. Het gebruik van dit logo is goedgekeurd door Oehlbach Kabel GmbH. DVB-T2 HD is een initiatief 
van ARD, media-omroepen, Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Media SE, VPRT en ZDF. We gebruiken hun logo 
niet, maar noemen alleen de naam „DVB-T2 HD“ zodat klanten weten dat ons apparaat compatibel is. 
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item no. Kleur EAN MSRP (19%)

17215 Zwart/Grijs 4003635172155 99.00 €

Verpakkingsafmetingen 55mm / 340mm / 375mm

Resolutie  1080p Full HD 

Kenmerken  Ultradunne DVB-T2-antenne, Antenne met extreem geluids-
arme ontvanger, 24kt vergulde contacten  
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