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Tuner/modtagelse/transmission
• Antenneudgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
• Antennetype: Dipol
• Tunerbånd: UHF
• Antennekabellængde: 1,5 m cm
• Forstærkning (antenne + forstærker): 18 dB

Mål
• Vægt: 0,22 kg
• Bruttovægt: 0,220 kg
• Taravægt: ,075 kg
• Nettovægt: 0,145 kg
• Mål på produkt (B x H): 67 x 375 mm
• Produktets tykkelse: 90 mm

Emballagedata
• Mængde: 1

• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02432 2
• Bruttovægt: 0,220 kg
• Taravægt: ,075 kg
• Nettovægt: 0,145 kg
• Længde: 419 mm
• Bredde: 83 mm
• Højde: 80 dB mm

Ydre indpakning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96304 6
• Mængde: 6
• Bruttovægt: 2,7 kg
• Taravægt: 0,5 kg
• Nettovægt: 2,2 kg
• Længde: 538 mm
• Bredde: 98 mm
• Højde: 445 mm
•

TV-antenne
UHF Indendørs 18 dB-forstærket
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