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De Antenna 300 is een compacte actieve binnenhuis antenne voor DVB-T. Door de aparte stroomvoorziening wordt de 
ontvangst van het DVB-T signaal vele malen verbeterd. Dankzij een geoptimaliseerd bereik ontvangst de antenne TV 
signalen in een uitstekende kwaliteit met weinig tot geen vervorming of storing. De antenne is daarnaast ongevoelig 
voor storingen van andere netwerken. De antenne kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden om een 
optimale ontvangst te waarborgen. Daarnaast is de Antenna 300 te monteren aan een wand of kan hij stand gebruikt 
worden met de meegeleverde standaard die  t.b.v. van de mobiliteit eenvoudig is op te bergen in de antenne zelf. De 
stroomvoorziening geschied via een vrije USB poort op uw PC of MAC, via de fantoomvoeding van de antenne 
aansluiting van een settop box of via een optionele AC adapter. In het kort: de Antenna 300 kan met elke willekeurige 
DVB-T oplossing gecombineerd worden.  

• Verbetering van DVB-T ontvangst 
• Ideaal voor mobiel gebruik door platte design en  

voeding middels USB poort 
• Uitsluitend voor gebruik binnenshuis met een  

willekeurige DVB-T ontvanger 
• Geoptimaliseerd bereik en ontvangst kwaliteit  
• Weinig tot geen vervorming of storing 
• Installatie aan de wand of staand te gebruiken 
• Stroomvoorziening via USB poort of AC adapter (niet meegeleverd) 

Actieve DVB-T binnenhuis antenne 
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Functies 
• Frequenties  

VHF Band I 47-68 MHz  
VHF Band III 174-230 MHz  
UHF Band IV and V 470-862 MHz  

• Noise factor < 4 dB  
• Versterking  20 ±3 dB 
• Ongevoelig voor storingen van andere netwerken 

(bijv. GSM, DECT, WLAN etc.)  
• Verticale en horizontale polarisatie  
• Stroomvoorziening via USB, fantoom voeding van 

een settopbox of AC adapter (AC adapter niet 
inbegrepen)  

• Stroomverbruik ongeveer 35 mA  
• IEC antenne aansluiting (COAX, 75 Ohm) 
 
Afmetingen 
• 205 x 117 x 17 mm 
 
Gewicht 
• 270 g (inclusief kabel) 
 
Verpakkingsinhoud 
• Antenna 300 incl. antenne kabel (1,5 m) 
• Standaard voor staand gebruik 
• USB kabel voor de stroomvoorziening 
• Snelstarthandleiding 
• Service kaart 

 

Art.Nr.:  10720 
EAN-Code:  4017273107202 
Garantie:  24 maanden 
Internet: www.terratec.com 
 


