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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Frequência de resposta: 40 - 24.000 Hz
• Descodificação do sinal de entrada: Dolby Digital 

5.1, DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
• Tipo de magneto: Neodímio
• Sensibilidade: 100 dB
• Diâmetro do altifalante: 50
• Rácio sinal-ruído: 85 dB

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Separação de canais: > 60 dB
• Alcance efectivo: 100 m
• Limites de frequência da portadora: 863,0 - 865,0 

MHz
• Modulação: GFSK

Conveniência
• Aviso de fora do limite automático
• Encaminhamento automático de áudio
• Tempo de funcionamento: +/- 10 horas

Corrente
• Alimentação dos auscultadores: 2 x 1,5 V NiMH 

R6/AA
• Alimentação do transmissor: 230 V CA

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

32,6 x 35,5 x 15.8 cm
• EAN: 87 10895 91844 2
• Peso bruto: 1,5 kg
• Peso líquido: 1,2 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,3 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 10895 91844 2
• Peso bruto: 2 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

36 x 33,1 x 16.3 cm
• Peso líquido: 1,2 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 1
• Tara: 0,8 kg
•
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