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item no. Kleur EAN MSRP (19%)

17213 Zwart 4003635172131 73.99 €

17214 Wit 4003635172148 73.99 €

BINNENANTENNE VOOR DVB-T2
SCOPE MAX

Storingvrije ontvangst gegarandeerd! Met de krachtige Scope Max-antenne van 
Oehlbach kunt u FullHD-signalen ontvangen zonder beperkingen en zonder artefac-
ten. De omni-directionele ontvangsttechnologie zorgt voor een probleemloze opstel-
ling en installatie. De regelbare versterker is bijzonder ruisarm en kan desgewenst 
volledig worden uitgeschakeld. De Oehlbach Scope Max is natuurlijk ontworpen 
voor DVB-T2-technologie en levert altijd een stabiel en betrouwbaar signaal. Om 
alle complicaties uit te sluiten, is zelfs een LTE-filter geïntegreerd. De antenne wordt 
rechtstreeks aangesloten op de antenneaansluiting van uw DVB-T-TV-toestel of 
uw eigen set-top box en is onmiddellijk klaar voor ontvangst. Met zijn ultraslanke 
ontwerp en chique carbonlook is de Scope Max verkrijgbaar in zowel zwart als wit.

Verpakkingsafmetingen 100mm / 450mm / 100mm

Receptie  UHF: 470 - 790 MHz 

Materiaal van de behuizing  Kunststof behuizing 

Leveringsomvang  binnenhuisantenne, voedingseenheid, antennekabel 1,5 m, 
gebruiksaanwijzing 

Transmissiestandaard  DVB-T2 

Resolutie  1080p Full HD 

Kenmerken  omni-directionele ontvangst, instelbare versterker, 24kt 
vergulde contacten , Koolstofoptiek, lage ruisversterker, 
LTE-filters 

Artikelbreedte  100 mm

Artikelhoogte  445 mm

Artikel diepte  100 mm
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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. 


