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Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: UHF
• Dĺžka antén. kábla: 150 cm
• Zisk (anténa+zosilňovač): 18 dB

Napájanie
• Indikačná LED dióda napájania: Zelená
• Koncový prijímač: 5,5 V z koncového prijímača
• Napájací adaptér: Pribalené

Rozmery
• Hmotnosť produktu: ,22 kg
• Hmotnosť brutto: ,440 kg
• Hmotnosť obalu: ,072 kg
• Netto hmotnosť: ,368 kg
• Rozmery produktu (Š x V): 67 x 375 mm
• Hrúbka produktu: 90 mm

Údaje o balení
• Množstvo: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02439 1
• Hmotnosť brutto: ,440 kg
• Hmotnosť obalu: ,075 kg
• Netto hmotnosť: ,368 kg
• Dĺžka: 419 mm
• Šírka: 83 mm
• Výška: 80 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96305 3
• Množstvo: 6
• Hmotnosť brutto: 3,140 kg
• Hmotnosť obalu: 0.5 kg
• Netto hmotnosť: 2 64 kg
• Dĺžka: 538 mm
• Šírka: 98 mm
• Výška: 445 mm
•

TV anténa
UHF V interiéri 18 dB zosilene
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