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Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne-uitgang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
• Type antenne: Dipool
• Tunerbereik: UHF
• Lengte antennekabel: 1,5 m cm
• Versterking (antenne + versterker): 0 dB

Afmetingen
• Gewicht: 0,2 kg
• Brutogewicht: 0,210 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,075 kg
• Nettogewicht: 0,135 kg
• Afmetingen van product (B x H): 67 x 375 mm
• Dikte van het product: 90 mm

Gegevens van de verpakking
• Hoeveelheid: 1

• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02429 2
• Brutogewicht: 0,210 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,075 kg
• Nettogewicht: 0,135 kg
• Lengte: 419 mm
• Breedte: 83 mm
• Hoogte: 80 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96042 7
• Hoeveelheid: 6
• Brutogewicht: 2,7 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,5 kg
• Nettogewicht: 2,2 kg
• Lengte: 538 mm
• Breedte: 98 mm
• Hoogte: 445 mm
•

TV-antenne
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