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Tuner/Príjem/Vysielanie
• Umiestnenie antény: Obraz a zvuk: interný, RC 

predlžovač: externý
• Frekvenčný rozsah: obraz a zvuk: 2,4 GHz RC 

predlžovač: 433 MHz MHz
• TV systém: PAL, SECAM
• Typický dosah vo vnútri: 15-30 m
• Typický vonkajší rozsah: 100 m
• Rozširovač diaľk. ovládania
• Podporovaná IR prepravná frekvencia: 32-57 KHz

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: 12 VDC, 500 mA

Rozmery
• Rozmery prijímača (Š x V x H): 

146 x 146 x 62 mm
• Teplota (prevádzková): + 5 ţC až + 35 ţC

Príkon
• Spotreba energie: 15 W
• Napájanie: Adaptér AC/DC, 220-240 V

Prijímač
• Výstup SCART: Výstup CVBS, Výstup audio L+R
•

Doplnkový TV Link
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