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Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Pasmo przenoszenia: 10–20000 Hz
• Rodzaj magnesu: ferryt
• Czułość: 100 dB
• Średnica głośnika: 32

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Częstotliwość sygnału kontrolnego: 19 kHz
• Efektywny zakres: 100
• Zakres częstotliwości nośnej: 863,0–865,0 MHz
• Separacja kanałów: > 30 dB
• Modulacja: UKF
• Liczba kanałów: 2

Udogodnienia
• Wskaźnik ładowania akumulatora
• Automatyczne wyłączanie zasilania
• Czas działania: +/- 15 godzin
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania 

akumulatora
• Podwójna pętla PLL

Moc
• Słuchawki zasilane sieciowo: 2 x 1,5 V NiMH R03/

AAA
• Nadajnik zasilany sieciowo: Zasilacz sieciowy 

12 V/200 mA

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 10895 84384 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Waga brutto: 8,761 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

47,4 x 45,4 x 34,5 cm
• Waga netto: 4,878 kg
• Ciężar opakowania: 3,883 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 87 10895 80703 6
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

14,9 x 21,4 x 30,2 cm
• Waga brutto: 1,222 kg
• Waga netto: 0,813 kg
• Ciężar opakowania: 0,409 kg
•

Bezprzewodowe słuchawki HiFi
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