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MSRP (19%): 99.00 

ANTENA WEWNĘTRZNA DO 
DVB-T2
RAZOR FLAT

Oehlbach XXL® Razor Flat - DVB-T2 HD w perfekcji
Antena wewnętrzna Oehlbach XXL® Razor Flat DVB-T2 HD jest tak kompaktowa, 
że jest prawie niewidoczna w salonie: sama antena ma zaledwie kilka milimetrów 
grubości i dlatego może być montowana bardzo dyskretnie. Dzięki opatentowanej 
technice odbiorczej Oehlbach oferuje jednocześnie znakomite wartości odbioru na-
wet w bardzo wymagających warunkach - na przykład w obszarach o ogólnie słabym 
sygnale DVB-T, podczas pracy w piwnicy lub w pomieszczeniach wewnętrznych.

Więcej DVB-T2 HD nie jest możliwe: doskonały odbiór dzięki XXL Razor Flat
Oehlbach oznacza absolutnie najwyższą jakość kabli i produktów elektronicznych. 
XXL® Razor Flat po raz kolejny zajmuje szczególne miejsce w tym portfolio premium 
jako produkt w kategorii 5-gwiazdkowej: Dzięki opatentowanej technologii odbioru 
opracowanej bezpośrednio przez firmę Oehlbach w Pulheim koło Kolonii, antena 
wewnętrzna DVB-T2 HD nadal oferuje najlepszy możliwy rezultat nawet w najtrud-
niejszych warunkach. Jeśli nie chcesz iść na żadne kompromisy, jeśli chodzi o odbiór 
DVB-T(2 HD), XXL® Razor</br> Flat jest najlepszym wyborem.

Doskonale przygotowany do przełączania na system DVB-T
W roku 2017 zaprzestanie się nadawania obecnego „normalnego“ sygnału DVB-T. 
Wolne częstotliwości zostaną przejęte przez następcę standardu DVB-T2 HD. Ozna-
cza to, że po raz pierwszy w telewizji naziemnej możliwe są teraz transmisje Full HD 
(do 1080p). Odbiór tego standardu telewizji o wysokiej rozdzielczości przez antenę 
wewnętrzną jest dużym krokiem naprzód, ale w niektórych obszarach - na przykład 
w przypadku odbiorników telewizyjnych - oznacza również konieczność zakupu 
nowego sprzętu. Kupując antenę jesteś po bezpiecznej stronie: Oehlbach XXL Razor 
Flat może zrobić zarówno DVB-T jak i</br></br> DVB-T2 HD.

Elastyczny i dyskretny montaż
Oehlbach XXL® Razor Flat Antenna jest tylko kilka milimetrów cienka i bardzo lekka. 
Do montażu wystarczą dwa małe gwoździe (antena posiada dwa wstępnie wycięte 
otwory w płaszczu specjalnie do tego celu). Jeśli nawet jest to dla Ciebie zbyt 
skomplikowane, możesz po prostu użyć zamiast tego dwustronnej taśmy klejącej - w 
większości przypadków jest to już wystarczające. Kabel o długości 3,6 metra oferuje 
dodatkową elastyczność w instalacji. Jeśli ukryjesz XXL Razor Flat bezpośrednio za 
telewizorem, możesz również skorzystać z portu USB, aby zapewnić odpowiednie 
połączenie zasilania.</br></br>

Wymiary opakowania 55mm / 340mm / 375mm

Obszar recepcyjny  UHF: 470 - 790 MHz 

Kolor  Black/Grey 

Materiał mieszkaniowy  Obudowa z tworzywa sztucznego 

SIGNAL DIRECTIONWtyczka 
antenowa 

męska
Uni-Dyrekcja

DVB-T2 HD to inicjatywa ARD, nadawców medialnych, Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Media SE, VPRT i ZDF. 
Nie używamy ich logo, a jedynie wspominamy o nazwie „DVB-T2 HD“, aby klienci wiedzieli, że nasze urządzenie jest kompaty-
bilne. DVB® i DVB-T2® są znakami towarowymi projektu DVB. Logo DVB-T2® użyte na tym opakowaniu jest własnością projektu 
DVB. Użycie tego logo zostało zatwierdzone przez Oehlbach Kabel GmbH. 
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item no. Kolor EAN MSRP (19%)

17215 Black/Grey 4003635172155 99.00 €

Wymiary opakowania 55mm / 340mm / 375mm

Waga (netto)  540 g

Zakres dostawy  Antena, zasilacz USB, kabel połączeniowy 3,6 m, instrukcja 
obsługi  

Norma transmisji  DVB-T2 

Rezolucja  1080p Full HD 

Cechy charakterystyczne  Ultracienka antena DVB-T2, Antena z bardzo cichym odbior-
nikiem, 24kt styki pozłacane  
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