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Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Kmitočtová charakteristika: 40 - 24 000 Hz
• Dekódování vstupního signálu: Dolby Digital 5.1, 

DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
• Typ magnetu: Neodymový
• Citlivost: 100 dB
• Průměr reproduktoru: 50

Tuner/příjem/vysílání
• Rozsah nosného kmitočtu: 863,0 - 865,0 MHz
• Separace kanálů: > 60 dB
• Účinný dosah: 100 m
• Modulace: GFSK

Pohodlí
• Automatická výstraha při překročení dosahu: Ano
• Automatické směrování zvukového signálu: Ano
• Doba provozu: +/- 10 hodin

Spotřeba
• Napájení sluchátek: 2 x 1,5 V NiMH R6/AA
• Napájený vysílač: Střídavý proud 230 V

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 

39,8 x 35,5 x 22,9 cm
• Hrubá hmotnost: 4,982 kg
• Čistá hmotnost: 4,339 kg
• Hmotnost obalu: 0,643 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 4,96 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 41,3 x 24,9 x 33,5 cm
• Čistá hmotnost: 4,339 kg
• Hmotnost obalu: 0,621 kg
•

Digitální bezdrátová sluchátka
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