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item no. Kolor EAN MSRP (19%)

17213 Czarny 4003635172131 73.99 €

17214 Biały 4003635172148 73.99 €

ANTENA WEWNĘTRZNA DLA 
DVB-T2
SCOPE MAX

Odbiór bez zakłóceń gwarantowany! Dzięki mocnej antenie Scope Max firmy 
Oehlbach można odbierać sygnały FullHD bez ograniczeń i bez artefaktów. Wielokie-
runkowa technologia odbioru zapewnia bezproblemową konfigurację i instalację. Re-
gulowany wzmacniacz jest szczególnie cichy i w razie potrzeby można go całkowicie 
wyłączyć. Oehlbach Scope Max jest naturalnie przystosowany do technologii DVB-T2 
i zawsze zapewnia stabilny i niezawodny sygnał. Aby wykluczyć wszelkie kompli-
kacje, wbudowano nawet filtr LTE. Antenę podłącza się bezpośrednio do gniazda 
antenowego telewizora obsługującego DVB-T lub własnego dekodera i jest ona 
natychmiast gotowa do odbioru. Dzięki bardzo wąskiej konstrukcji i eleganckiemu 
wyglądowi karbonowemu Scope Max jest dostępny w kolorze czarnym i białym.

Wymiary opakowania 100mm / 450mm / 100mm

Obszar recepcyjny  UHF: 470 - 790 MHz 

Materiał mieszkaniowy  Obudowa z tworzywa sztucznego 

Zakres dostawy  antena wewnętrzna, zasilacz, przewód antenowy 1,5 m, 
instrukcja obsługi 

Norma transmisji  DVB-T2 

Rezolucja  1080p Full HD 

Cechy charakterystyczne  wszechkierunkowy odbiór, regulowany wzmacniacz, 24kt 
styki pozłacane , Carbon Optics, wzmacniacz niskoszumowy, 
Filtry LTE 

Szerokość artykułu  100 mm

Wysokość artykułu  445 mm

Głębokość artykułu  100 mm

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. 


