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Zvuk
• Akustický systém: Uzatvorený
• Frekvenčná odozva: 40 - 24 000 Hz
• Dekódovanie vstupného signálu: Dolby Digital 5.1, 

DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Citlivosť: 100 dB
• Priemer reproduktora: 50

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Rozsah nosnej frekvencie: 863,0 - 865,0 MHz
• Oddelenie kanálov: > 60 dB
• Účinný rozsah: 100 m
• Modulácia: GFSK

Vybavenie a vlastnosti
• Automatická výstraha stavu mimo rozsah
• Automatické trasovanie audio signálu
• Prevádzkový čas: +/- 10 hodín

Napájanie
• Slúchadlové napájanie: 2 x 1,5 V NiMH R6/AA
• Napájanie vysielača: 230 VAC

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

39,8 x 35,5 x 22 9 cm
• Hmotnosť brutto: 4,982 kg
• Čistá hmotnosť: 4,339 kg
• Hmotnosť obalu: 0,643 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 4,96 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

41 3 x 24,9 x 33,5 cm
• Čistá hmotnosť: 4,339 kg
• Hmotnosť obalu: 0,621 kg
•
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