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Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna elhelyezkedés: Kép és hang: belső, RC 

bővítő: külső
• Frekvenciatartomány: kép és hang: 2,4 GHz RC 

bővítő: 433 MHz MHz
• TV rendszer: PAL, SECAM
• Tipikus hatótávolság belső térben: 15 - 30 m
• Tipikus hatótávolság szabadban: 100 m
• Távvezérlő-bővítő
• Támogatott IR vivőfrekvencia: 32 - 57 KHz

Tartozékok
• Váltóáram/egyenáram adapter: 2x 12 V 

egyenfeszültség, 500 mA
• Távvezérlő: Slim Card, akkumulátorokkal

Méretek
• Vevőkészülék méretei (Sz x Ma x Mé): 

146 x 146 x 62 mm
• Hőmérséklet (üzem): +5 °C-tól +35 °C-ig
• Jeladó méretei (Sz x Ma x Mé): 

270 x 146 x 62 mm

egyenáram
• Áramfogyasztás: 15 W
• Áramellátás: AC/DC adapter, 220-240 V

Adókészülék
• 1. SCART: CVBS bemenet, audió B+J ( L+R) 

bemenet
• 2. SCART: CVBS bemenet, audió B+J ( L+R) 

bemenet
• 3. SCART: CVBS bemenet, audió L+R bemenet, 

RGB bemenet
• 4. SCART: RGB, CVBS be- és kimenet, audió L+R 

ki- és bemenet
• SCART kimenet: RGB, CVBS kimenet, audió L+R 

kimenet
• Audiokimenet: RCA sztereó (piros/fehér)

Vevőkészülék
• SCART kimenet: CVBS kimenet, audió (L+R) 

kimenet
•
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