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Тунер/приемане/предаване
• Местоположение на антената: Картина и звук: 

вътрешно, RC разширение: външно
• Честотен обхват: Картина и звук:2,4 GHz RC 

разш.:433MHz MHz
• телевизионна система: PAL, SECAM
• Типичен обхват на закрито: 15-30 м
• Типичен обхват на открито: 100 м
• Разширител за дистанционно
• Поддържана ИЧ носеща честота: 32-57 kHz

Аксесоари
• AC/DC адаптер: 12VDC, 500mA

Размери
• Габарити на приемника (Ш x В x Д): 

146 x 146 x 62 мм
• Температура (работна): от +5єC до +35єC

Мощност
• Мощност на потребление: 15 W
• Електрозахранване: AC/DC адаптер, 220-240 V

Приемник
• Изход SCART: CVBS изход, аудио L+R изход
•
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