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Tuner/Odbiór/Transmisja
• Zakresy tunera: UHF
• Długość przewodu antenowego: 150 cm
• Wzmocnienie (antena + wzmacniacz): 18 dB

Moc
• Wskaźnik LED zasilania: Zielony
• Dekoder: 5,5 V z dekodera
• Zasilacz: Dołączony

Wymiary
• Waga produktu: 0 22 kg
• Waga brutto: 0,440 kg
• Cieżar opakowania: 0,072 kg
• Waga netto: 0,368 kg
• Wymiary produktu (szer. x wys.): 67 x 375 mm
• Grubość produktu: 90 mm

Dane opakowania
• Ilość: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02439 1
• Waga brutto: 0,440 kg
• Cieżar opakowania: 0,075 kg
• Waga netto: 0,368 kg
• Długość: 419 mm
• Szerokość: 83 mm
• Wysokość: 80 mm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96305 3
• Ilość: 6
• Waga brutto: 3,140 kg
• Cieżar opakowania: 0,5 kg
• Waga netto: 2 64 kg
• Długość: 538 mm
• Szerokość: 98 mm
• Wysokość: 445 mm
•

Antena TV
UHF Pokojowa 18 dB ze wzmocnieniem

Dane techniczne
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