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Zvuk
• Kmitočtová charakteristika: 10 - 10 000 Hz
• Impedance: 600
• Polární vyzařování: Všesměrový
• Citlivý mikrofon: -55 dB +/- 3 dB
• Typ: Elektretový

Tuner/příjem/vysílání
• Účinný dosah: 30 m
• Frekvenční rozsah: 863,3 - 863,7 MHz
• Modulace: VKV

Možnosti připojení
• Konektor: 3,5 - 6,3 mm mono

Pohodlí
• Doba provozu: 12 hodin

Napájení
• Typ baterie: 6LR61
• Typ adaptéru: 12 V 200 mA
• Napětí baterie: 9 V
• Počet baterií: 1

Vnitřní krabice
• EAN: 87 10895 81551 2
• Hrubá hmotnost: 1,875 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 18,1 x 15,9 x 26,4 cm
• Čistá hmotnost: 1,7 kg
• Počet spotřebitelských balení: 2
• Hmotnost obalu: 0,175 kg

Vnější obal
• EAN: 87 10895 81552 9
• Hrubá hmotnost: 8 04 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 38,4 x 33,3 x 29 cm
• Čistá hmotnost: 4,936 kg
• Počet spotřebitelských balení: 8
• Hmotnost obalu: 3,104 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 17,1 x 27,7 x 7,5 cm
• EAN: 87 10895 81550 5
• Hrubá hmotnost: 0,85 kg
• Čistá hmotnost: 0,617 kg
• Počet zahrnutých produktů: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 0,233 kg
•
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