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Tuner/příjem/vysílání
• Umístění antény: Obraz a zvuk: interní, Rozšíření 

RC: Externí
• Frekvenční rozsah: obraz a zvuk: 2,4 GHz 

rozšíření pro RC: 433 MHz MHz
• systém TV příjmu: PAL, SECAM
• Typický dosah pro vnitřní použití: 15 - 30 m
• Typický dosah pro venkovní použití: 100 m
• Rozšiřovací jednotka dálkového ovládání: Ano
• Podporovaný kmitočet infr. přenosu: 32-57 KHz

Příslušenství
• Síťový adaptér: 2 x 12 V DC, 500 mA
• Dálkové ovládání: Slim Card, s bateriemi

Rozměry
• Rozměry přijímače (Š x V x H): 

146 x 146 x 62 mm
• Teplota (provozní): +5 ţC až +35 ţC
• Rozměry vysílače (Š x V x H): 270 x 146 x 62 mm

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: 15 W
• Napájení: Napájecí adaptér stř./stejnosm., 220-

240 V

Vysílač
• SCART 1: Vstup CVBS, vstup Audio L+P
• SCART 2: Vstup CVBS, vstup Audio L+P
• SCART 3: Vstup CVBS, Audio L+P, vstup RGB
• SCART 4: RGB, vstup/výstup CVBS, vstup/výstup 

Audio L+P
• Výstup SCART: RGB, výstup CVBS, výstup Audio 

L+P
• Výstup audio: RCA Stereo (červený/bílý)

Přijímač
• Výstup SCART: Výstup CVBS, Výstup Audio L+P
•
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