FAQ – ANTENA UHF HDTV – 28 EL ETAT13
O que é a antena UHF HDTV de 28 elementos?
É uma antena externa de alto ganho, especial para o sinal de TV do Sistema
Brasileiro de TV Digital Terrestre (ISDBT), recém-adotado no Brasil. Pode ser
conectada diretamente na TV ou em conversores digitais terrestres. É ideal
para quem quer qualidade e estabilidade de sinal.
Preciso pagar alguma assinatura?
Não, da mesma forma que o sistema terrestre antigo o sinal de TV digital
(ISDBT) permanecerá totalmente gratuito.
Quais as vantagens em adquirir esta antena?
A Elsys avalia profundamente seus produtos antes de lançar no mercado. Com
a Antena UHF HDTV de 28 elementos não foi diferente, vários pontos foram
revistos e modificados para atender o perfil de qualidade Elsys, visando sempre
o melhor desempenho, facilidade de montagem e alta durabilidade.
Para qual sistema de TV é esta antena?
Para o Sistema Digital Terrestre (ISDBT) HD adotado recentemente no Brasil.
As HDTVs atuais (após 2010) podem sintonizar o sinal Digital Terrestre
diretamente e as TVs comuns também a partir de um conversor digital
terrestre. Esta antena atende qualquer uma destas duas situações.
Esta antena já vem com conversor?
Não, o conversor digital deve ser adquirido separadamente.
Minha TV de tubo irá funcionar com esta antena?
Sim, e com melhor qualidade de imagem do que o sistema analógico, mas será
necessário instalar um Conversor digital terrestre ISDBT na entrada RCA do
televisor de tubo.
Minha TV HD (Led, LCD ou de plasma) irá funcionar com esta antena?
Sim, pois é especial para TVs de Alta definição, mas se for da primeira geração
(fabricada até 2010) irá precisar também de um conversor Digital Terrestre

para sintonizar. A partir de 2010 começaram a ser fabricadas já com o sinal
Digital Terrestre (ISDBT). Neste caso você poderá adquirir o conversor digital
Elsys, com alto desempenho, interface própria e pronto para gravações via
dispositivo USB de armazenamento externo.
Com esta antena, toda TV vai ficar em alta definição?
A antena não é a única responsável pelo sinal HD (alta definição). Para atingir
aproveitamento total de som e imagem HD, a sua TV também deverá ser digital
HD ou FULL HD (1080). A programação também deverá ser compatível.
Esta antena funciona nas regiões rurais?
A disponibilidade do sinal digital depende de fatores como distância do
conversor à torre de transmissão e o relevo da região, portanto em algumas
regiões rurais o sinal digital terrestre (ISDB-T) pode não estar disponível devido
à longa distância das torres de transmissão ou à existência de barreiras
naturais que impedem que o sinal se propague adequadamente. Nestes casos
uma boa alternativa é adquirir um sistema de TV por satélite, como uma
parabólica ou mini parabólica, pois o sinal via satélite alcança todo o território
brasileiro e não é afetado pelo relevo ou outras barreiras à propagação.
Como adquirir sua antena Digital Terrestre Elsys de 28 elementos?
- Diretamente em uma loja da rede credenciada Elsys mais próxima de sua
residência ou através da nossa Loja Virtual (http://loja.elsys.com.br);
- Ligando para nosso Televendas 019 2101-0500;
Comprei o produto e preciso instalar. Como localizar um instalador em
minha região?
Caso você tenha comprado através de um lojista da rede credenciada Elsys, a
instalação será agendada pelo próprio vendedor.
Para compras realizadas no Televendas, Loja Virtual Elsys ou em algumas
lojas não credenciadas entre no site Elsys e clique na aba “Onde Comprar” e
em seguida em “Localize o revendedor mais próximo de você” para buscar um
instalador mais próximo e agende sua instalação.

