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Technische specificaties
• Veiligheidsnormen: Overeenkomstig EN 60065
• EMC-normen: Overeenkomstig EN 89/336/EEC

Tuner/ontvangst/overdracht
• Antenne-uitgang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
• Type antenne: Telescopisch, Spiraallus
• Versterking (antenne + versterker): 36 DB
• Tunerbereik: UHF, VHF

Voeding
• Batterijtype: AAA, LR03
• Netstroom: 12 V DC of 2 x 1,5 V batterijen
• Aan-/uitschakelaar
• Energieverbruik: 5 mA W

Accessoires
• Gebruikershandleiding
•
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