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Ljud
• Frekvensåtergivning: 10–10 000 Hz
• Impedans: 600
• Polär form: I alla riktningar
• Känslighet, mikrofon: -55 dB +/- 3 dB
• Typ: Electret

Mottagare/mottagning/sändning
• Mätområde: 30 m
• Frekvensomfång: 863,3–863,7 MHz
• Modulering: FM

Anslutningar
• Anslutning: 3,5-6,3 mm mono

Bekvämlighet
• Drifttid: 12 timmar

Effekt
• Batterityp: 6LR61
• Adaptertyp: 12 V, 200 mA
• Batterispänning: 9 V
• Antal batterier: 1

Inre kartong
• EAN: 87 10895 81551 2
• Antal konsumentförpackningar: 2
• Bruttovikt: 1,875 kg
• Inre kartong (L x B x H): 18 1 x 15,9 x 26,4 cm
• Nettovikt: 1,7 kg
• Taravikt: 0,175 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 10895 81552 9
• Antal konsumentförpackningar: 8
• Bruttovikt: 8,04 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 38,4 x 33,3 x 29 cm
• Nettovikt: 4,936 kg
• Taravikt: 3,104 kg

Förpackningens mått
• EAN: 87 10895 81550 5
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Förpackningens mått (B x H x D): 

17,1 x 27,7 x 7,5 cm
• Bruttovikt: 0 85 kg
• Nettovikt: 0,617 kg
• Taravikt: 0,233 kg
•
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