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Tuner/Alma/Verme
• Anten konumu: Dahili
• Taşıyıcı frekansı: 433MHz
• Tipik mesafe iç mekanda: 30 m
• Tipik mesafe dışarıda: 100 m
• Modülasyon: AM

Bağlanabilirlik
• Uzaktan kumanda genişletici: 433,92MHz AM
• Desteklenen IR taşıyıcı frekansı: 433 MB

Boyutlar
• Anten: Entegre
• Alıcı boyutları (G x Y x D): 42 x 148 x 40.5 mm
• Isı (çalıştırma): +5ºC - +35ºC
• Verici boyutları (G x Y x D): 

42 x 148 x 40.591 mm

Güç
• Güç tüketimi: 6 W
• Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz, AC/DC 

Adaptörü
•
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