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Tuner/Odbiór/Transmisja
• Wyjście antenowe: 75 omów koncentryczne 

(IEC75)
• Pasma tunera: UHF, VHF, UKF
• Wzmocnienie (antena + wzmacniacz): 38 dB

Moc
• Zasilanie sieciowe: W zestawie — gniazdo 12 V 

DC

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 43378 9
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton

• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 
20,5 x 34,69 x 8,5 cm

• Waga netto: 0,689 kg
• Waga brutto: 0,8342 kg
• Ciężar opakowania: 0,1452 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 43379 6
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

36,8 x 22 x 37,33 cm
• Waga netto: 2,756 kg
• Waga brutto: 3,7518 kg
• Ciężar opakowania: 0,9958 kg
•

Antena TV
Wewnętrzne UHF/VHF/FM 
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