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Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Răspuns în frecvenţă: 10 - 22 000 Hz
• Tip magnet: Neodim
• Sensibilitate: 100 dB
• Diametru difuzor: 40
• Raport semnal/zgomot: ~70 dB

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Frecvenţă ton de control: 19 kHz
• Rază efectivă: 100 m
• Interval frecvenţă de transmitere: 863,0 - 865,0 

MHz
• Separare canale: > 30 dB
• Modulare: FM
• Număr de canale: 3

Comoditate
• Indicator încărcare baterie
• Întrerupere automată
• Durată de funcţionare: +/- 15 ore

• Indicator baterie descărcată
• Double PLL

Alimentare
• Alimentare pt. căști: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Transmitter alimentare: Adaptor CA/CC 12V/

200mA

Cutie exterioară
• Greutate brută: 4,78 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 

40,05 x 35 x 25,15 cm
• Greutate netă: 3,09 kg
• Greutate proprie: 1,69 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

23.1 x 30,5 x 12,4 cm
• Greutate brută: 1,35 kg
• Greutate netă: 1,03 kg
• Greutate proprie: .32 kg
•
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