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 /0��� 1��23��� 45� ����� %&�'6(TVOB) ���$��7�8 �9�:'�$ (ENG)  
 1	�� 1$��7�8 ;���8$(EFP) ������ ��	� +   
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B��7� C�$ �D�E8$ F��� ���G �����-� ��H�� **��� ���� �I6  
 **��� J	� + K��-� L�I�� +MHz 4 990-4 940 M����8 + 2$ 3  
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 L�I�� + <NI� S��MHz 5 150-5 091 
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 	-T> S� F���� �.�)�� Q�� R�'��� <NI��  

 U�V <NI� ��5�6.GHz 5 
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 + W��XY� ��9�"Z R	��5� ��9�H� 	�	:�� ����� L�I��GHz 5 W  
 ���"'� ��0���> [�5, \��� ��I] M>(MLS) U$	� ^���-�   
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 **��� L�I� +MHz 862-645 
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 ����*�� �VY� ��	6 aY6 ����*� �*�'� S� ���H� b6	�� (���
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����-� ���
�H� ����*�� �VY� ��	6 ��75?$ ����� + ���
�H�  

 L�I�� +MHz 1 215-1 164$ MHz 1 300-1 215  
$MHz 1 610-1 559$ MHz 5 030-5 010  
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