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Тунер/приемане/предаване
• Изход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Тип на антената: Дипол
• Обхвати на тунера: UHF
• Дължина на кабела за антената: 1,5 м см
• Усилване (антена + усилвател): 18 dB

Размери
• Тегло на изделието: 0,22 кг
• Бруто тегло: 0,220 кг
• Тегло с опаковката: 0,075 кг
• Нето тегло: 0,145 кг
• Габарити на продукта (Ш x В): 67 x 375 мм
• Дебелина на изделието: 90 мм

Данни за опаковката
• Количество: 1

• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02432 2
• Бруто тегло: 0,220 кг
• Тегло с опаковката: 0,075 кг
• Нето тегло: 0,145 кг
• Дължина: 419 мм
• Ширина: 83 мм
• Височина: 80 мм

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96304 6
• Количество: 6
• Бруто тегло: 2,7 кг
• Тегло с опаковката: 0,5 кг
• Нето тегло: 2,2 кг
• Дължина: 538 мм
• Ширина: 98 мм
• Височина: 445 мм
•

TV антена
UHF На закрито 18 dB с усилване
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