
DICAS DE INSTALAÇÃO
• Instale a antena evitando obstáculos (árvores, 
prédios, muros) no trajeto entre a antena e as 
torres transmissoras.

• Jamais instale a antena perto de fios de alta 
ou baixa tensão. Procure realizar a instalação 
com máxima segurança, incluindo o uso de 
cinto de segurança e os demais EPI´s necessá-
rios.

• Para o melhor desempenho, utilize cabos 
coaxiais e conectores de procedência e 
qualidade garantida.

CARACTERÍSTICAS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
• 1 Antena digital log externa HDTV
• 1 Manual de instruções
• 1 Kit de montagem contendo:
    2 Porcas
    2 Arruelas
    1 Abraçadeira em “U”

Especialmente desenvolvida para recepção de sinal digital. A melhor 
solução para recepção digital em aparelhos de TV ou conversores 
digitais. É uma antena passiva que não necessita de alimentação.

www.chipsce.com.br

A Melhor Imagem Começa com a Melhor Antena

Antena digital
 log externa hdtv

ELEMENTOS
28

• Canais: 14 - 69 
• Ganho: 14 dbi
• Número de elementos: 28
• Frequência de operação: 470 - 806 mhz
• Impedância nominal: 75 Ω
• Dimensões: (C x L x A) 930 x 360 x 60 MM
• Peso líquido: 0,6 KG
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manual de instruçÕES

• Fixe a antena através de sua abraçadeira 
em “U” no mastro (não incluso) previamente 
instalado, apertando as porcas (fig 3).

• Fixe a outra ponta do cabo coaxial (não 
incluso), já com o conector F macho conectado 
num televisor  ou num conversor digital ou num 
aparelho medidor de sinal de televisão.

• Conecte o cabo coaxial (não 
incluso) ao F fêmea da antena (fig 2).

• Para melhor 
aproveitamento desse 
produto siga as 
recomendações 
contidas neste 
manual de instruções.
Veja no desenho suas 
principais partes e 
peças (fig1).
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*Cabo, mastro e conectores inclusos na versão kit


