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Sirio Titanium 800 MAG antena
CB magnesowa 79 cm
Cena

227,60 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Sirio

Opis produktu
Antena CB Sirio Titanium 800 - to najnowsza seria anten od Sirio o długości 79 cm z możliwością regulacji kąta pochyłu i
składania
Idealna propozycja dla aut dostawczych- osobowych lub terenowych.
Titanium 800 to wysokiej jakości materiały użyte do produkcji anteny zapewniają jej wiele lat skutecznej pracy.
Antena Sirio Titanium 800 jest lepsza alternatywa - zamiennik dla nieobecnej na rynku anteny Lemm AT-106
Antena przy większych prędkościach auta nie odkształca się, promiennik odporny jest na uderzenia .
Skuteczność nadawczo-odbiorcza ( pot. zasięg ) przy prawidłowej instalacji zapewni łączność do 10 km przy sprzyjających
warunkach.
Antena wykonana z dużą starannością i dbałością o walory estetyczne z czego słynie firma Sirio
W komplecie kabel RG58 o długości 3,64m zakończony wtykiem do CBradia.
Podstawa magnesowa Sirio o średnicy 125mm - to najlepiej wykonane i najmocniejsze uchwyty magnesowe dostępne na
rynku. Obudowa podstawy wykonana z materiału ABS odpornego na zmianę temperatur, wewnątrz wkład wykonany z stali
nierdzewnej w której osadzony jest magnes ferrytowy. Anteny z podstawą 125mm stabilnie trzymają antenę do prędkości 200
km/h ( przy zachowaniu pełngo przylegania podstawy do karoserii auta )

Ocena naszego serwisu dla anteny 7 / 10

Parametry i cechy :
Typ: Antena samochodowa
Impedancja: 50 Ohm
Zakres częstotliwości: 26 do 28MHz
Polaryzacja: Pozioma
Charakterystyka promieniowania: dookólna SWR:1.1 - 1.3
Zasięg odbiorczy ~ 10 km
Długość anteny: 79 cm
Szybka, niezawodna regulacja kąta pochyłu i złożenia anteny
Maksymalna moc: 100 Watt
Średnica podstawy: 125 mm
Osłona gumowa : TAK
Promiennik anteny -wykonany z INOXu - nierdzewny
Kabel koncentryczny: RG-58 długość 3,64 m
Waga 1280 g
Wykonana z najlepszych materiałów odpornych na zmienne warunki atmosferyczne
Współpracuje z każdym cbradiem dostępnym na rynku
Łatwa w strojenia
Made in ITALY
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