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De Antenna 500 is specifiek ontworpen voor gebruik buitenshuis voor een verbetering van de DVB-T ontvangst. 
Middels de laatste technologie in ruis- en storingsgevoeligheid geeft de antenne de best mogelijke ontvangstkwaliteit. 
De antenne kan gebruikt worden in combinative met een DVB-T settop box of PC DVB-T oplossing  Door een speciale 
UV en waterbestendige behuizing  kan de antenne aan een buitenmuur gemonteerd worden of aangesloten worden op 
een bestaand antenne systeem.  Dankzij het meegeleverde bevestigingsmateriaal kann de Antenna 500 ook 
gemonteerd worden op een metalen of houten paal. Het speciale mulidirectionele interne mechanisme stelt u in staat 
de antenne uit te richten in een positie met de best mogelijke ontvangstkwaliteit. 

 
 

• Verbetering van DVB-T ontvangst 
• Ideaal voor montage aan een buitenmuur  
• Voor gebruik binnen- en buitenshuis 
• Weinig tot geen vervorming en storing  
• Uitgebreid accessoire pakket 
• Hoog directioneel ontvangstpatroon 
• Compact en stijlvol design  
• Mogelijkheid voor montage aan een muur of paal 
• UV en Water resistent  

Actieve DVB-T buitenhuis antenne 
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Functies 
• Compact en stijlvol design  
• Mogelijkheid voor montage aan een buitenmuur of 

paal 
• Weinig tot geen vervorming en storing  

Hoog directioneel ontvangstpatroon  
• Frequenties  

UHF 470~890 MHz 
VHF 47~230 MHz 

• Gain 20 ±3 dB 
• UV en water resistent 
 
Afmetingen 
• 200 x 110 x 70 mm (L x B x H, incl. bevestiging) 
 
Gewicht 
• 182 g 
 
Verpakkingsinhoud 
• Antenna 500 
• Mutli-directionele basis 
• Montage materiaal  
• Power inserter 
• Power Adapter 
• IEC male to F female coax kabel 
• Snelstarthandleiding 
• Service kaart 

 

Art.Nr.:  10721 
EAN-Code:  4017273107219 
Garantie:  24 maanden 
Internet: www.terratec.com 
 


