
Sistema Fácil Fix
Sistema Fácil Fix foi desenvolvido para fácilitar a fi xação da antena, 
pode ser colocado na parede, painel ou rack. 

COD. 386
COD. 387
COD. 388
COD. 380

7899773501615

7899773501639
7899773501622

7899773501608

PESODIMENSÕES 0,400kg85x165x70mm

SISTEMA
FÁCIL FIX

Antena c/ Cabo 1,20 mt - Solapa

SolapaCaixa Presente

Antena c/ Cabo 1,20 mt - Cx. Fácil Fix
Antena c/ Cabo 5 mt - Cx. Fácil Fix
Antena c/ Imã Cabo 5 mt - Caixa

ANTENA
INTERNA
DIGITAL JADE

Base Fácil Fix

Parede/Painel

Encaixe Fácil Fix na 
Base da Antena

Um modelo para cada mercado

www.capte.com.br

Trata-se de um produto de primeiro preço, com em-
balagem econômica, saco com solapa, todos devida-
mente documentados, com código de barras e demais 
dados, possui cabo de 1,20, tendo com esse formado 
custo extremamente reduzido, para regiões aonde o 
preço faz a diferença.

A Capte como sempre captando novas idéias, traz para 
o mercado o sistema Facil Fix, que permite você instalar 
a antena em Painel/Rack ou Parede sem a necessidade 
de ter base metálica, mantendo mesma embalagem 
econômica, mais com a facilidade extra.

Com uma caixa bonita, cabo de 5 metros e sistema Fácil 
FIX, permi� ndo a fi xação em Parede, Painel/Rack esse 
produto tem uma vantagens compe� � va muito grande, 
pois oferece uma exposição de venda excelente e ainda 
o cabo igual a do mercado e o Exclusivo benéfi co de 
fi xação em qualquer super� cie.ra.

Esse modelo vem para compe� r com as importadas, 
tendo embalagem e pra� cidade como seu melhor 
atributo de vendas, segue com cabo de 5 metros e 
imã, atendendo aos clientes que querem produto já 
vendido no mercado.

1 - (cód.386) Jade Melhor custo do mercado: 

2 - (cód.387) Jade Melhor custo com inovação: 

3 - (cód. 388) Jade Melhor custo benefi cio: 

4 - (cód. 380) Jade com Imã: 


