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Tuner/Recepţie/Transmisie
• Ieșire antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Tip antenă: Dipol
• Mărci de tunere: UHF
• Lungimea cablului antenei: 1,5 m cm
• Gain (antenă + amplificator): 18 dB

Dimensiuni
• Greutate produs: .22 kg
• Greutate brută: .220 kg
• Greutate proprie: .075 kg
• Greutate netă: .145 kg
• Dimensiuni produs (L x Î): 67 x 375 mm
• Grosime produs: 90 mm

Informaţii ambalaj
• Cantitate: 1

• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02432 2
• Greutate brută: .220 kg
• Greutate proprie: .075 kg
• Greutate netă: .145 kg
• Lungime: 419 mm
• Lăţime: 83 mm
• Înălţime: 80 mm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96304 6
• Cantitate: 6
• Greutate brută: 2,7 kg
• Greutate proprie: .5 kg
• Greutate netă: 2,2 kg
• Lungime: 538 mm
• Lăţime: 98 mm
• Înălţime: 445 mm
•

Antenă TV
UHF Interior 18 dB cu amplificare
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