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Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Saída de antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
• Tipo de antena: Bipolar
• Bandas do sintonizador: UHF
• Comprimento do cabo da antena: 1,5 m cm
• Ganho (antena + amplificador): 18 dB

Dimensões
• Peso do produto: .22 kg
• Peso bruto: .220 kg
• Tara: .075 kg
• Peso líquido: .145 kg
• Dimensões do produto (L x A): 67 x 375 mm
• Espessura do produto: 90 mm

Dados da embalagem
• Quantidade: 1

• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02432 2
• Peso bruto: .220 kg
• Tara: .075 kg
• Peso líquido: .145 kg
• Comprimento: 419 mm
• Largura: 83 mm
• Altura: 80 mm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96304 6
• Quantidade: 6
• Peso bruto: 2,7 kg
• Tara: .5 kg
• Peso líquido: 2,2 kg
• Comprimento: 538 mm
• Largura: 98 mm
• Altura: 445 mm
•

Antena TV
UHF Interior 18 dB amplificados
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