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Tuner/ontvangst/transmissie
• Antennelocatie: Beeld en geluid: intern, RC-

verlenger: extern
• Frequentiebereik: beeld/geluid: 2,4 GHz RC-

verlenger: 433 MHz MHz
• Televisiesysteem: PAL, SECAM
• Standaardbereik binnenshuis: 15 - 30 m
• Standaardbereik buitenshuis: 100 m
• Afstandsbedieningverlenger
• Ondersteunde IR-frequentie: 32 - 57 kHz

Accessoires
• AC/DC-adapter: 12 V DC, 500 mA

Afmetingen
• Afmetingen van ontvanger (B x H x D): 

146 x 146 x 62 mm
• Temperatuur (in bedrijf): +5 ºC tot +35 ºC

Vermogen
• Energieverbruik: 15 W
• Stroomvoorziening: AC/DC-adapter, 220 - 240 V

Ontvanger
• SCART uit: CVBS uit, Audio L en R uit
•

Extra ontvanger voor TV-link
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