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Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Frequentierespons: 10 - 22.000 Hz
• Magneettype: Neodymium
• Gevoeligheid: 100 dB
• Signaal-ruisverhouding: ~70 dB
• Diameter van de luidspreker: 40 mm

Tuner/ontvangst/transmissie
• Zenderscheiding: > 30 dB
• Piloottoonfrequentie: 19 kHz
• Effectief bereik: 100 m
• Bereik van de draagfrequentie: 863,0 - 865,0 MHz
• Modulatie: FM
• Automatische kanaalselectie
• Aantal kanalen: 3

Gemak
• Automatisch uitschakelen
• Batterij-oplaadindicatie
• Batterij bijna leeg-indicatie

• Dubbele PLL
• Gebruiksduur: +/- 15 uur

Vermogen
• Stroomvoorziening van hoofdtelefoon: 2 x 1,5 V 

NiMH R03/AAA
• Stroomvoorziening zender: AC/DC-adapter 12 V/

200 mA

Omdoos
• Brutogewicht: 4,8 kg
• Omdoos (L x B x H): 40,01 x 25 x 35 cm
• Nettogewicht: 3,3 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,5 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

12,4 x 23,5 x 30 cm
• Brutogewicht: 1,4 kg
• Nettogewicht: 1.1 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,3 kg
•
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