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ANTENA WEWNĘTRZNA DO 
DVB-T2
SCOPE VISION

Oehlbach Scope Vision - zwycięzca testu: Oehlbach Scope Vision to kompaktowa 
antena wewnętrzna, która oferuje doskonały odbiór DVB-T2 HD. Potwierdzają to 
liczne opinie użytkowników i testy w prasie branżowej - w tym zwycięstwo w teście 
Stiftung Warentest. Tutaj Scope Vision zmierzył się z 13 innymi modelami na podium 
zwycięzców. Stylowa antena DVB-T2 HD współpracuje z każdym zewnętrznym 
odbiornikiem DVB-T2 HD lub telewizorem z wbudowanym tunerem DVB-T2.

Sędziowie Stiftung Warentest: Zwycięstwo w teście z oceną „bardzo dobry“ (1.1)
Fundacja Stiftung Warentest wydała jednoznaczny werdykt na temat Oehlbach Scope 
Vision: „Zwycięska antena Oehlbach Scope Vision  jest przyjemna w oglądaniu. 
Oferuje bardzo dobry odbiór i jest łatwy do ustawienia i wyrównania.“ W wydaniu 
2/2017 antena DVB-T2 HD firmy Oehlbach zapewniła sobie nie tylko zwycięstwo w 
teście i doskonałą ocenę 1,1 - bardzo dobry, ale także najwyższe noty w poszczegól-
nych podkategoriach (odbiór, obsługa, przetwarzanie).

Doskonały odbiór w sprawdzonej jakości firmy Oehlbach
Dzięki Oehlbach Scope Vision gwarantowany jest najlepszy odbiór za pomocą anteny 
wewnętrznej: Sekcja odbiorcza o wyjątkowo niskim poziomie szumów wyczarowuje 
wyraźny obraz nawet ze słabych sygnałów. Oehlbach Scope Vision jest zasilany 
przez kabel USB. Dlatego może być również zasilany bezpośrednio z telewizora. Jeśli 
wolisz korzystać z gniazdka elektrycznego, możesz to zrobić za pomocą dostarczon-
ego zasilacza.

Elastyczna instalacja
Oehlbach Scope Vision jest bardzo kompaktowy, a przy tym niezwykle elastyczny 
w ustawieniu: pionowo, poziomo lub na ścianie za pomocą śrub - antenę można 
ustawić lub zamontować bezpośrednio tam, gdzie odbiera ona najsilniejszy sygnał. 
Bardzo długi kabel antenowy (podłączany do odbiornika lub telewizora) o długości 
1,8 m zapewnia maksymalną swobodę.

Wymiary opakowania 118mm / 205mm / 14mm

Obszar recepcyjny  UHF: 470 - 790 MHz 

Materiał mieszkaniowy  Obudowa z tworzywa sztucznego 

Wymiary opakowania 118mm / 205mm / 14mm

Zakres dostawy  Antena z kablem USB/antena 1,8m, zasilacz USB, metalowa 
podstawka, instrukcja obsługi 

Napięcie sieciowe  5V - 40mA 

Norma transmisji  DVB-T2 

SIGNAL DIRECTIONUSB AWtyczka 
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%)

17216 Biały 4003635172162 52.99 €

17223 Czarny 4003635172230 52.99 €
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