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Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antennin paikka: Kuva ja ääni: Sisäinen, 

Kaukosäätimen jatke: Ulkoinen
• Taajuusalue: kuva ja ääni: 2,4 GHz Jatke: 433 

MHz MHz
• TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
• Normaali käyttösäde sisätiloissa: 15 - 30 m
• Normaali käyttösäde ulkotiloissa: 100 m
• Kaukosäätimen jatke
• Tuettu infrapunan kantoaaltotaajuus: 32 - 57 kHz

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite: 12 V DC, 500 mA

Mitat
• Vastaanottimen mitat (L x K x S): 

146 x 146 x 62 mm
• Käyttölämpötila: +5 - +35 ºC

Virta
• Virrankulutus: 15 W
• Virtalähde: Verkkolaite, 220 - 240 V

Vastaanotin
• SCART-lähtö: CVBS-lähtö, äänilähtö v/o
•

Erillinen TV-linkkivastaanotin
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