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Tuner/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: UHF
• Antennakábel hossza: 150 cm
• Nyereség (antenna + erősítő): 18 dB

Áram
• LED állapot-kijelzője: Zöld
• Beltéri egység: 5,5 V a beltéri egységtől
• Hálózati adapter: Mellékelve

Méretek
• Termék súlya: ,22 kg
• Bruttó tömeg: 0,440 kg
• Önsúly: 0,072 kg
• Nettó tömeg: 0,368 kg
• Termék méretei (Sz x Ma): 67 x 375 mm
• Termék vastagsága: 90 mm

Csomagolásadatok
• Mennyiség: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02439 1
• Bruttó tömeg: 0,440 kg
• Önsúly: 0,075 kg
• Nettó súly: 0,368 kg
• Hosszúság: 419 mm
• Szélesség: 83 mm
• Magasság: 80 mm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96305 3
• Mennyiség: 6
• Bruttó tömeg: 3,140 kg
• Önsúly: 0,5 kg
• Nettó súly: 2 64 kg
• Hosszúság: 538 mm
• Szélesség: 98 mm
• Magasság: 445 mm
•
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