Telecom

Antena de TV digital

AI 2031
IMAGEM DIGITAL
EM FULL HD

CABO DE 5 M

BASE COM ÍMÃ

A AI 2031 é uma antena de TV para ambientes internos que proporciona ao usuário
imagem com excelente qualidade, projetada para captar os sinais UHF e HDTV digital.

Para utilizar a AI 2031 é necessário que o sinal de TV terrestre esteja disponível na região.

A

Características

L

»»Capta os sinais UHF e HDTV.
A

Ø

150 mm

65 mm

»»Destinada a ambientes internos.
»»Cabo de 5 metros para facilitar o manuseio.
»»Base com ímã, que permite posicionar a antena em superfície metálica.
»»Compatível com todos os televisores e conversores.

244 g

»»Fabricada com materiais de alta resistência e durabilidade.
»»Fácil instalação.
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HDTV
Sinal digital para a sua TV
Projetada para captar os sinais UHF e HDTV, é uma
excelente escolha para quem utiliza os canais digitais.

5 metros de cabo
Com 5 metros de cabo você tem liberdade para encontrar
o local com mais sinal e ainda garante mais versatilidade
na hora de usar.

Fácil de instalar
Basta plugar o conector na entrada de antena da TV ou do
conversor, configurar a TV para receber o sinal da antena,
fazer uma busca automática de canais e pronto!

Capta o sinal em qualquer posição
Ela é uma antena omnidirecional que recebe sinal por todos
os lados, em qualquer posição. O cliente pode aproveitar a
base com ímã para colocar a antena em superfícies metálicas.

Compatível com todos os televisores e
conversores
A antena de TV AI 2031 possui conector compatível
com qualquer TV ou conversor do mercado.
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Especificações técnicas

Características

Antena interna

Frequência de operação

470 a 860 MHz

Conector

“F” macho

Cabo

5 metros

Peso

244 g

Dimensões (L × A × P)

65 × 150 × 65 mm

Impedância nominal

75 Ω

Cenário de aplicação

Cenário de aplicação A

Se a sua TV é digital
conecte a antena
diretamente nela
Imagens ilustrativas

AI 2031

Cenário de aplicação B

Conversor
digital¹

AI 2031

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.18

Se a sua TV não é
digital, conecte a
antena em um
conversor (adquirido
separadamente)

