
DVB-T antenă AN 3 V.2

alphatronics AN 3 este o antenă de 360 ° DVB-T activă pentru o perfectă recepție DVB-T în 

gama de frecvență joasă. Cu ajutorul amplificatorului high-end dinamic, controlabil, electronic, 

amplificarea ridicată este realizată pe întreaga lățime de bandă de frecvență (dB +24). 

Acest lucru permite, de asemenea, pentru recepționarea semnalelor foarte slabe și a canalelor 

în game de frecvență joasă.Amplificatorul extern posedă un buton pornit / oprit și, prin urmare, 

economisește energie electrică valoroasă în rulta, atunci când nu este în uz. Poate fi de 

asemenea operat cu zona punții peste functie și, precum și fără amplificator.

Caracteristici: Design aerodinamic, construcție rezistentă la intemperii (rezistentă la apă),

amplificator cu zgomot redus high-end electronic, recepția semnalelor DVB-T orizontale și 

verticale datorită tehnologiei speciale de recepție, compatibil HDTV.

• amplificare VHF B3 24dB

• amplificare UHF 24dB

• sursa de alimentare 5V de la TV / 12V

Dimensiuni și greutate:

• Ø 42 cm, înălțimea de 21 cm

• Greutate 1.3 kg

Livrare:Antena 3 AN, amplificator high-end (24 dB), materiale de fixare pentru montarea 

acoperiș ori catarg, 20 m de cablu pierdere mică, mufă de conectare.

9950503 € 199,00

DVB-T Antenne AN 1

Activă DVB-T mini-antenă pentru instalare în interior sau exterior, amplificator integrat de zgomot redus,

HDTV compatibil. consum redus de energie datorită alimentării prin mufa antena a televizorului

• amplificare VHF B3: 13 dB

• amplificare UHF: 18 dB 

• Dimensiuni 14,5 x 1,6 x 3,0 cm (L x Î x A) 9942028 € 35,95

• Greutate 0,1 kg

Livrare:Antenă AN 1, materiale de fixare



Antenă DVB-T AN 2

omni-direcțional (360 °) Antena DVB-T activă pentru recepție excelentă. potrivite pentru 

instalare în interior sau exterior. , Amplificator integrat zgomot redus, HDTV compatibil. sursa 

de alimentare 5V prin televizor.

• amplificare VHF B3 20dB

• amplificare UHF 24dB

• sursa de alimentare 12V / 24V / 230V

Dimensiuni și greutate:

• Ø 25,5 cm, înălțimea de 12 cm

• Greutate 0,6 kg

Livrare:Antenă AN 2, material de fixare, unitatea de alimentare, șuruburi.

9942118 € 139,00

Omnimax antenă omnidirecțională pentru TV și FM

• Pentru o perfectă 360 ° recepția TV

• Ideal pentru receptie digitală terestră DVB-T

• Pentru toate vehiculele mobile la sol sau apă

• garanție de 5 ani

• Gamă de frecvențe 10-860 MHz

• Deviația peste 360 ° 0 dB

• amplificator de semnal reglabil 0-18 dB

• Alimentare de la 12/24 V la 12/24 / 230V (în funcție de model)

• 15 mA Curent

• rezistent la intemperii din material plastic rezistent la apă de mare

amplificator de semnal reglabil pentru alimentarea directă a puterii bateriei, cablu coaxial 5m, 

1 m cablu de conectare de la amplificator la televizor și montarea și montarea pe un suport, 

materiale de instalare

Antenă omnidirecțională Omnimax 12 / 24 V 9950066 € 159,00

Antenă omnidirecțională Omnimax 12 / 24 / 230 V 9950067 € 179,00



DVB-T Antenă de interior BZD 30

Activă antenă VHF/UHF pt a primi televiziune digitală terestră și programe de radio (DVB-T)

• antenă pentru polarizare orizontală și verticală

• Nici o aliniere specială necesară

• Conector IEC Conexiune

• blocare integrat al filtrului împotriva perturbațiilor GSM

• Greutate 0,5 kg

Accesorii: picior de sprijin pentru o instalare usoara, montare pe perete cu materiale de fixare, 

2 m de cablu de conectare direct și unghiular conector IEC.

9939085 € 39,95

DVB-T Antenă Outdoor BZD 40

Antenă VHF / UHF activă pentru exterior pentru recepția programelor TV și radio digitală 

terestră (DVB-T).

• Ușor pe perete, catarg sau balcon fixare pentru polarizare orizontală și verticală

• Antenă activă cu amplificator integrat

• Greutate 1,1 kg

Accesorii: Capac rezistent la intemperii, material de fixare pe perete sau balcon fixare, 10 m 

cablu de conectare, conector F și conector de IEC, manualul de instrucțiuni.

9939086 € 75,95



DVB-T Antenă Wing

MINI-Antenă (31 cm diametru), care a fost dezvoltat în special pentru recepția 

canalelor UHF. Configurația circuit special și cu un amplificator de mare putere

permite, în orice caz, recepția programelor în VHF B3.

• amplificare VHF B3: 9 dB

• amplificare UHF: 26 dB

• Ø 31 cm, inaltime 16,5 cm

• Greutate 1,0 kg

1 antenă cu cablu de 5m coaxial și 3 F-conector, 1 amplificator reglabil și 2 ieșiri 

pentru 2 televizoare, alimentate cu 12, 24 sau 230 de volți.

9942249 € 159,00

DVB-T antene seria Wing

Wing 11 Wing 22



DVB-T antene seria Wing

Antena DVB-T pentru viteze mari.Fiecare antenă are un picior special, ergonomic pentru a permite antena să fie poziționată în orice direcție și de a facilita 

instalarea pe chiar acoperișurile cele mai aerodinamice de ultimă generație ale rulotelor și autorulotelor ..Rotatie pe 3 axe pentru aliniere perfectă la acoperiș.

Wing 22 antena DUALPOWER este rezultatul combinației dintre două antene: performanțe excelente sunt garantate atat pentru programele cea mai scăzută 

frecvență (VHF - B3).Semnale extrem de slabe pot fi primite datorită unui amplificator cu zgomot redus.

• amplificare VHF B3: 22 dB

• amplificare UHF: 26 dB (Wing 11) / 28 dB (Wing 22)

• Ø 38 cm, inaltime 16,5 cm,

• Greutate 1,2 kg (Wing 11) / 1,4 kg (Wing 22)

Livrare :1 antenă cu cablu de 5m coaxial și 3 F-conector, 1 amplificator reglabil și 2 ieșiri pentru 2 televizoare, alimentate cu 12, 24 sau 230 de volți.

Wing 11 9942253 € 229,00

Wing 22 9942254 € 229,00

DVB-T antene Teleplus X2 și  Teleplus 3G



DVB-T antene Teleplus X2 și  Teleplus 3G

La aceste antene o mare atenție a fost acordată curbei Amplificare, în scopul de a realiza o mai mare sensibilitate la semnalele mai slabe. Polaritatea este 

reglabilă și permite cea mai bună recepție a tuturor semnalelor de televiziune (semnale digitale și analogice), care sunt transmise atât polaritate orizontală sau 

verticală. Este inclus un amplificator reglabil cu zgomot redus, care poate fi operat cu ambele 12 și 230 de volți.

Antenă DVB-T Teleplus 3G

• Amplificare ridicată pentru recepția semnalelor slabe

• Sensibilitate direcțională optimă pentru a suprima semnalele de interferență

• amplificare mare cu amplificator reglabil UHF 38 dB; VHF - B3 22 dB; VHF-B1 20 dB

• operarea cu 12/24 V sau 230 V

• utilizarea este recomandată în combinație cu catarg telescopic SF 165 (opțional)

Teleplus 3G 9942255 € 119,00

Antenă DVB-T Teleplus X2

• polaritate dublă

• amplificare mare de 38 dB (cu amplificator)38 dB canale 21 – 69 (UHF); 22 dB  canale E5 – E12 (VHF BIII), 20 db canale E2-E4 (VHF BI) 

• Alimentare: 12 Vdc 230 Vac

Teleplus X2 cu 165 cm catarg 9942251 € 169,00

Teleplus X2 cu 110 cm catarg 9942252 € 169,00


