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Antena CB Thunderpole Super
NOVA + kabel 5.5m HEAVY DUTY
Cena

315,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Thunderpole

Opis produktu
Antena CB Thunderpole Super Nova to oryginalna antena brytyjskiego producenta firmy Thunderpole.
Wysokiej jakości materiały użyte do produkcji anteny, odporne na zmienna warunki atmosferyczne zapewniają antenie wiele
lat skutecznej pracy. Konstrukcja anteny z podwójną cewką umiejscowioną przy podstawie zapewnia ponad standardowe
parametry pracy.
Podobnie jak anteny helikalne,Super Nova jest o 50% efektywniejsza niż klasyczne anteny. Skuteczność nadawczo-odbiorcza (
pot. zasięg ) przy prawidłowej instalacji zapewni łączność do 20 km przy sprzyjających warunkach z dobrej klasy radiem.
Antena często instalowana w autach terenowych przygotowanych do offroadu, odporna na uszkodzenia mechaniczne.
W testach i na forach internetowych antena w skuteczności porównywana z antenami z serii Sirio Turbo/Performer 5000

Parametry i cechy :
Typ: Antena samochodowa
Impedancja: 50 Ohm
Zakres częstotliwości: 26 do 28.5 MHz
Polaryzacja: Pozioma
Charakterystyka promieniowania: dookólna SWR:1.1 - 1.2
Zasięg odbiorczy ~ 15 km
Długość anteny: 115 cm
Długość samej cewki 450 mm
Maksymalna moc: 3000 Wat
Głowica montażowa 3/8 cala
Promiennik anteny - prosty wykonany z INOXu - nierdzewny
Kolor : czarna
Kabel koncentryczny: RG-58CU długość 5.5 m ( miedź dodatkowo cynowana - zapobiega ultenianiu się )
Waga 700 g ( masa anteny bez osprzętu )
Wyprodukowana w 100% W EUROPIE ( nie w chinach )
Prodkukcja : Brytyjska
Wykonana z najlepszych materiałów stal 17-7PH jest bardzo dobrym materiałem pod względem własności
wytrzymałościowych, sprężystych, zmęczeniowych, odporności na korozję z uwzględnieniem klimatu morskiego,
wysoka wytrymałośćstatyczna i zmęczeniowa na roziąganie i skręcanie.
Współpracuje z każdym cbradiem dostępnym na rynku
Łatwa w strojeniu
Kabel antenowy z wtyczkami UC1 do radia i głowicy profesjonalnie zalutowane.
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