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Ses
• Akustik sistem: Kapalı
• Frekans tepkisi: 40 - 24 000 Hz
• Giriş sinyal çözme: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, 

LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Hassasiyet: 100 dB
• Hoparlör çapı: 50

Tuner/Alım/İletim
• Taşıyıcı frekans aralığı: 863,0 - 865,0 MHz
• Kanal ayırma: > 60 dB
• Efektif aralık: 100 m
• Modülasyon: GFSK

Kullanılabilirlik
• Otomatik menzil dışında uyarısı
• Otomatik ses sinyali yönlendirme
• Çalışma süresi: +/- 10 saat

Güç
• Güç kaynağı kulaklık: 2 x 1,5 V NiMH R6/AA
• Güç kaynağı verici: 230 VAC

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

39,8 x 35,5 x 22,9 cm
• Brüt ağırlık: 4,982 kg
• Net ağırlık: 4,339 kg
• Dara ağırlığı: ,643 kg

Dış Karton
• Brüt ağırlık: 4,96 kg
• Dış karton (L x G x Y): 41.3 x 24,9 x 33,5 cm
• Net ağırlık: 4,339 kg
• Dara ağırlığı: ,621 kg
•
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