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Antena montażowa Smarteq ANT
GPS/GSM + Sirio Omega27 [ CB
]
Cena

510,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

72488-1

Producent

Smarteq

Opis produktu

Baza antenowa / antena Smarteq ANT to jedyna na rynku antena i baza 3 zakresowa dedykowana do instalacji na stałe do aut
osobowych, ciężarowych oraz maszyn.
Smarteq ANT to antena GSM/GPS + baza do instalacji anteny CB lub VHF lub UHF zależnie od zapotrzebowania, można
zmieniać prowmiennik mocowany na głowicy M6.
Trzy zakresy pracy :
GSM : 890-960 Mhz / 1710-1880 Mhz
GPS : 1575,42 Mhz
ROD : 26.-28.500 Mhz
Wymiary : 108 x 80 x 60 mm
Głowica montażowa ROD : M6
Wodoszczelność : IP67

Parametry i cechy Sirio Omega 27 :
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 ~ 10 km ( w testach 8 km )
Długość anteny: 94 cm
Maksymalna moc: 15 Wat / 150 Wat chwilowa
Średnica otworu: 19.5 mm
Promiennik anteny - stożkowy wykonany z INOXu - nierdzewny czarny
Waga 580 g
Wyprodukowana w 100% W EUROPIE ( nie w chinach )
Wykonana z najlepszych materiałów
Współpracuje z każdym cbradiem dostępnym na rynku
Kabel 5,5m RG-58CU
Łatwa w strojeniu
Antena Sirio OMEGA 27 jedna z najlepszych i najpopularniejszych anten do długości 100cm, montaż na głowicy M6 Smarteq
Najchętniej wybierana antena CB na Polskim rynku.
Firma Sirio Antenne od lat 70 zajmuje się produkcją anten i akcesorii do sprzętu radiokomunikacyjnego dla profesjonalistów,
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użytkowników CB radia oraz radioamatorów. Antena CB Sirio Omega 27 - to antena o długości 94cm z możliwością regulacji
kąta pochyłu i składania co czyni ją
idealną propozycją dla aut dostawczych i osobowych.
Wysokiej jakości materiały użyte do produkcji anteny odporne na zmienna warunki atomosferyczne zapewniają antenie wiele
lat skutecznej pracy. Stożkowy promiennik anteny przy większych prędkościach auta nie odkształca się, zachowuje dużą
skuteczność w nadawaniu i odbiorze. Skuteczność nadawczo-odbiorcza ( pot. zasięg ) przy prawidłowej instalacji zapewni
łączność do 10 km przy sprzyjających warunkach z dobrej klasy radiem.
W razie wątpliwości proszę o kontakt z obsługą sklepu.
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