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Tuner/Recepţie/Transmisie
• Locaţie antenă: Imagine și sunet: Intern, Repetor 

telecomandă: Intern
• Gamă de frecvenţe: Imagine/sunet: 2,4 GHz, ext. 

RC: 433 MHz MHz
• Sistem TV: PAL, SECAM
• Rază de acţiune în interior: 15 - 30 m
• Rază de acţiune în exterior: 100 m
• Extensie pentru telecomandă
• Frecvenţă purtătoare IR acceptată: 32 - 40 KHz

Accesorii
• Adaptor CA/CC: 2 x 9 V DC, 300 mA
• Multiplicator SCART: 2 buc., pe cablul de intrare 

SCART

Dimensiuni
• Dimensiuni receiver (L x Î x A): 

175 x 45 x 115 mm
• Temperatură (operare): De la +5ţC la +35ţC
• Dimensiuni transmiţător (L x Î x A): 

175 x 45 x 115 mm

Alimentare
• Consum: 7 W
• Alimentare: Adaptor CA/CC, 220-240 V

Transmiţător
• SCART 1: Intrare CVBS, intrare audio S+D
• SCART 2: prin cablul convertor SCART - RCA 

inclus
• RCA: CVBS, S/D

Receptor
• Ieșire SCART: Ieșire CVBS, ieșire audio S+D
•
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