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Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antennilähtö: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
• Virittimen aaltoalueet: UHF, VHF, FM
• Vahvistus (antenni + vahvistin): 38 dB

Virta
• Verkkovirta: Mukana - 12V DC -liitin

Pakkauksen mitat
• EAN: 87 12581 43378 9
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvi
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

20,5 x 34,69 x 8,5 cm
• Nettopaino: 0,689 kg
• Kokonaispaino: 0,8342 kg
• Taara: 0,1452 kg

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 43379 6
• Kuluttajapakkausten määrä: 4
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 36,8 x 22 x 37,33 cm
• Nettopaino: 2,756 kg
• Kokonaispaino: 3,7518 kg
• Taara: 0,9958 kg
•
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