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Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antennilähtö: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
• Antennin tyyppi: Dipoli
• Virittimen aaltoalueet: UHF
• Antennikaapelin pituus: 1,5 m cm
• Vahvistus (antenni + vahvistin): 0 dB

Mitat
• Tuotteen paino: 0,2 kg
• Kokonaispaino: 0,210 kg
• Taara: 0,075 kg
• Nettopaino: 0,135 kg
• Tuotteen mitat (L x K): 67 x 375 mm
• Tuotteen paksuus: 90 mm

Pakkauksen tiedot
• Määrä: 1

• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02429 2
• Kokonaispaino: 0,210 kg
• Taara: 0,075 kg
• Nettopaino: 0,135 kg
• Pituus: 419 mm
• Leveys: 83 mm
• Korkeus: 80 mm

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96042 7
• Määrä: 6
• Kokonaispaino: 2,7 kg
• Taara: 0,5 kg
• Nettopaino: 2,2 kg
• Pituus: 538 mm
• Leveys: 98 mm
• Korkeus: 445 mm
•

TV-antenni
UHF Sisäkäyttöön Passiivi
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