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Тунер/приемане/предаване
• Изход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Обхвати на тунера: UHF, VHF, FM
• Дължина на кабела за антената: 2 м см
• Усилване (антена + усилвател): 45 dB

Мощност
• Светодиоден индикатор на захранването: 

Зелено
• Адаптер за електрозахранване: Приложено

Аксесоари
• Ръководство за потребителя: Ръководство за 

потребителя

Размери
• Тегло на изделието: 1. кг
• Бруто тегло: 1,605 кг
• Тегло с опаковката: 0,200 кг
• Нето тегло: 1,405 кг
• Габарити на продукта (Ш x В): 240 x 230 мм
• Дебелина на изделието: 150 мм

Данни за опаковката
• Количество: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02446 9
• Бруто тегло: 1,605 кг
• Тегло с опаковката: 0,200 кг
• Нето тегло: 1,405 кг
• Дължина: 180 мм
• Ширина: 247 мм
• Височина: 320 мм

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96303 9
• Количество: 4
• Бруто тегло: 6,920 кг
• Тегло с опаковката: 0,5 кг
• Нето тегло: 6,420 кг
• Дължина: 664 мм
• Ширина: 324 мм
• Височина: 259 мм
•
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