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BINNENHUISANTENNE VOOR 
DVB-T2
SCOPE VISION

Oehlbach Scope Vision - De testwinnaar: De Oehlbach Scope Vision is een compacte 
binnenhuisantenne met een uitstekende DVB-T2 HD-ontvangst. Dit wordt bewezen 
door talrijke gebruikersrecensies en tests in de vakpers - waaronder een testover-
winning bij Stiftung Warentest. Hier hield de Scope Vision stand tegen 13 andere 
modellen op het podium van de winnaar. De stijlvolle DVB-T2 HD-antenne werkt met 
elke externe DVB-T2 HD-ontvanger of TV met een ingebouwde DVB-T2 tuner.

Stiftung Warentest rechters: Testoverwinning met het cijfer „zeer goed“ (1.1)
De Stiftung Warentest kwam tot een duidelijk oordeel over de Oehlbach Scope Vision: 
„De winnende antenne Oehlbach Scope Vision  is een genot om naar te kijken. Het 
biedt een zeer goede ontvangst en is moeiteloos op te zetten en uit te lijnen.“ In de 
uitgave van 2/2017 verzekerde de DVB-T2 HD antenne van Oehlbach zich niet alleen 
van de testoverwinning en de uitstekende beoordeling van 1,1 - zeer goed, maar 
ook van de hoogste cijfers in de respectieve subcategorieën (ontvangst, bediening, 
verwerking).

Uitstekende ontvangst in bewezen Oehlbach kwaliteit 
Met de Oehlbach Scope Vision is de beste ontvangst via de binnenantenne gegaran-
deerd: Het extreem ruisarme ontvangstgedeelte tovert zelfs bij zwakke signalen een 
helder beeld tevoorschijn. De Oehlbach Scope Vision wordt gevoed via een USB-
kabel. Hij kan dus ook rechtstreeks door de televisie van stroom worden voorzien. Als 
u liever een stopcontact gebruikt, kunt u dat doen met de bijgeleverde voedingseen-
heid.

Flexibele installatie
De Oehlbach Scope Vision is zeer compact en bovendien uiterst flexibel in zijn 
opstelling: rechtop, horizontaal of met schroeven aan de muur bevestigd - u kunt de 
antenne direct daar opstellen of monteren waar hij het sterkste signaal ontvangt. Ook 
de extra lange antennekabel (voor aansluiting op de ontvanger of TV) biedt met zijn 
1,8 meter maximale vrijheid.

Verpakkingsafmetingen 118mm / 205mm / 14mm

Receptie  UHF: 470 - 790 MHz 

Materiaal van de behuizing  Kunststof behuizing 

Verpakkingsafmetingen 118mm / 205mm / 14mm

Leveringsomvang  Antenne met USB/antennekabel 1,8 m, USB-voeding, meta-
len standaard, gebruiksaanwijzing 

Netspanning  5V - 40mA 

Transmissiestandaard  DVB-T2 

SIGNAL DIRECTIONUSB AAnten-
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%)

17216 Wit 4003635172162 52.99 €

17223 Zwart 4003635172230 52.99 €
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