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Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Frekvenskurve: 40 - 24.000 Hz
• Dekodning af indgangssignal: Dolby Digital 5.1, 

DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
• Magnet: Neodym
• Følsomhed: 100 dB
• Højttalerdiameter: 50

Tuner/modtagelse/transmission
• Område for bærefrekvens: 863,0 - 865,0 MHz
• Kanalseparation: >60 dB
• Effektivt område: 100 m
• Modulation: GFSK

Komfort
• Advarsel om svigtende forbindelse
• Automatisk afsendelse af lydsignal
• Driftstid: +/- 10 timer

Strøm
• Strømforsyning - hovedtelefon: 2 x 1,5 V NiMH 

R6/AA
• Strømforsyning - transmitter: 230 VAC

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

39,8 x 35,5 x 22,9 cm
• Bruttovægt: 4,982 kg
• Nettovægt: 4,339 kg
• Taravægt: 0,643 kg

Yderemballage
• Bruttovægt: 4,96 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 

41,3 x 24,9 x 33,5 cm
• Nettovægt: 4,339 kg
• Taravægt: 0,621 kg
•
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