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Mottagare/mottagning/överföring
• Antennutgång: 75 ohm koaxial (IEC75)
• Radioband: UHF, VHF, FM
• Antennkabel-längd: 2 m cm
• Förstärkning (antenn + förstärkare): 36 dB

Ström
• Lysdiodsvisning för ström: Grön
• Nätadapter: Medföljer

Tillbehör
• Användarhandbok: Användarhandbok

Storlek
• Produktvikt: 1. kg
• Bruttovikt: 1,575 kg
• Taravikt: 0,200 kg
• Nettovikt: 1,375 kg
• Produktens mått (B x H): 240 x 230 mm
• Produktens tjocklek: 150 mm

Förpackningsinformation
• Kvantitet: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02443 8
• Bruttovikt: 1,575 kg
• Taravikt: 0,200 kg
• Nettovikt: 1,375 kg
• Längd: 180 mm
• Bredd: 247 mm
• Höjd: 320 mm

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96301 5
• Kvantitet: 4
• Bruttovikt: 7,3 kg
• Taravikt: 0,5 kg
• Nettovikt: 6,8 kg
• Längd: 664 mm
• Bredd: 324 mm
• Höjd: 259 mm
•

TV-antenn
UHF/VHF/FM Inomhusbruk 36 dB förstärkt
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