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Tuner/mottak/overføring
• Antenneplassering: Bilde og lyd: intern, RC-

utvider: intern
• Frekvensområde: bilde og lyd: 2,4 GHz RC-utv.: 

433 MHz MHz
• TV-system: PAL, SECAM
• Vanlig rekkevidde innendørs: 15–30 m
• Vanlig rekkevidde utendørs: 100 m
• Ekstern kontrollutvider
• Støttet IR-bærerfrekvens: 32–40 KHz

Tilbehør
• AC/DC-adapter: 2x 9 VDC, 300 mA
• SCART-duplikator: 2 deler, på SCART-

inngangskabler

Mål
• Mål på mottaker (B x H x D): 175 x 45 x 115 mm
• Temperatur (drift): +5 ºC til +35 ºC
• Mål på sender (B x H x D): 175 x 45 x 115 mm

Strøm
• Effektforbruk: 7 W
• Strømforsyning: AC/DC-adapter, 220–240 V

Sender
• SCART 1: CVBS inn, Audio v+h inn
• SCART 2: via medfølgende SCART til RCA-

konverterkabel
• RCA: CVBS, Audio v, Audio h

Mottaker
• SCART ut: CVBS ut, Audio v+h ut
•
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