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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Frequência de resposta: 18 -20 000 Hz
• Sensibilidade: 108 dB
• Diâmetro do altifalante: 32 mm

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Alcance efectivo: 7 m
• Separação de canais: > 30 dB
• Limites de frequência da portadora: 2,3 MHz (L) - 

2,8 MHz (R)
• Modulação: FM

Comodidade
• Tempo de funcionamento: +/- 15 horas

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

R03/AAA
• Alimentação do transmissor: Adaptador CA/CC, 

12 V/200 mA

Embalagem Interior
• Peso bruto: 4,505 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

38,3 x 27.3 x 21,6 cm
• Peso líquido: 3,042 kg
• Tara: 1,463 kg

Embalagem exterior
• Peso bruto: 11,28 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

44,2 x 32,7 x 51,3 cm
• Peso líquido: 6,084 kg
• Tara: 5,196 kg

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

20 x 22 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,68 kg
• Peso líquido: ,507 kg
• Tara: 0,173 kg
•
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