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Mottagare/mottagning/sändning
• Antennplacering: Bild och ljud: Internt, Fjärrkont. 

m. utökad funktion: Extern
• Frekvensomfång: Bild och ljud: 2,4 GHz 

Fjärrkontroll med utökad funktion: 433 MHz MHz
• TV system (TV-system): PAL, Secam
• Medelräckvidd inomhus: 15-30 m
• Medelräckvidd utomhus: 100 m
• Fjärrkontroll med utökad funktion
• IR-bärvågsfrekvenser som stöds: 32-57 KHz

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

Mått
• Mottagarens mått (B x H x D): 

146 x 146 x 62 mm
• Temperatur (drift): +5 ºC till +35 ºC

Effekt
• Strömförbrukning: 15 W
• Strömförsörjning: Nätadapter, 220–240 V

Mottagare
• SCART-utgång: CVBS-utgång, Audio L+R-utgång
•
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