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Tuner/příjem/vysílání
• Anténní výstup: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Pásma tuneru: UHF, VHF, VKV
• Délka anténního kabelu: 2m cm
• Zisk (anténa + zesilovač): 45 dB

Spotřeba
• Indikátor napájení LED: Zelená
• Adaptér napájení: Včetně

Příslušenství
• Uživatelský manuál: Uživatelský manuál

Rozměry
• Hmotnost výrobku: 1. kg
• Hrubá hmotnost: 1,605 kg
• Hmotnost obalu: 0,200 kg
• Čistá hmotnost: 1,405 kg
• Rozměry výrobku (Š x V): 240 x 230 mm
• Tloušťka produktu: 150 mm

Údaje na obalu
• Množství: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02446 9
• Hrubá hmotnost: 1,605 kg
• Hmotnost obalu: 0,200 kg
• Čistá hmotnost: 1,405 kg
• Délka: 180 mm
• Šířka: 247 mm
• Výška: 320 mm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96303 9
• Množství: 4
• Hrubá hmotnost: 6,920 kg
• Hmotnost obalu: 0,5 kg
• Čistá hmotnost: 6,420 kg
• Délka: 664 mm
• Šířka: 324 mm
• Výška: 259 mm
•

Televizní anténa
UHF/VHF/VKV Pro domácí použití Zesílení 45 dB
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