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Tuner/Alım/İletim
• Anten Çıkışı: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
• Tuner bantları: UHF, VHF, FM
• Anten kablosu uzunluğu: 2m cm
• Kazanç (anten + amplifikatör): 36 dB

Güç
• Güç LED göstergesi: Yeşil
• Güç Adaptörü: Dahil

Aksesuarlar
• Kullanım Kılavuzu: Kullanım Kılavuzu

Boyutlar
• Ürün ağırlığı: 1. kg
• Brüt ağırlık: 1,575 kg
• Dara ağırlığı: 0,200 kg
• Net ağırlık: 1,375 kg
• Ürün boyutları (G x Y): 240 x 230 mm
• Ürün kalınlığı: 150 mm

Ambalaj Verileri
• Miktar: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02443 8
• Brüt ağırlık: 1,575 kg
• Dara ağırlığı: 0,200 kg
• Net ağırlık: 1,375 kg
• Uzunluk: 180 mm
• Genişlik: 247 mm
• Yükseklik: 320 mm

Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96301 5
• Miktar: 4
• Brüt ağırlık: 7,3 kg
• Dara ağırlığı: 0,5 kg
• Net ağırlık: 6,8 kg
• Uzunluk: 664 mm
• Genişlik: 324 mm
• Yükseklik: 259 mm
•
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