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 απολαµβάνετε µουσική παντού στο σπίτι σας. Με HiFi αναπαραγωγή ήχου 

 ρύθµιση και λειτουργία βελτίωσης ήχου, αυτά τα στερεοφωνικά ακουστικά 

υν τη µέγιστη ελευθερία κινήσεων.

χάσετε ότι τα φοράτε!
ακά επικαλύµµατα για τα αυτιά & στήριγµα κεφαλής για άνετη χρήση
ιση 3 δρόµων για καλύτερη εφαρµογή και απόδοση µπάσων
-µορφοποιηµένα καλύµµατα αυτιών που εξασφαλίζουν άψογη εφαρµογή

ια ασύρµατη εµπειρία ακρόασης
χύστε τα πρίµα ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας
ίστε την απόκριση των µπάσων ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας
αξη οδήγησης ηχείου 40mm που αποδίδει ήχο χωρίς παραµόρφωση

 έτοιµα
ρµατη µετάδοση FM για ελευθερία κινήσεων
τόµατη λειτουργία απλοποιεί το συντονισµό της συχνότητας λήψης
ση σύνδεσης ενεργοποίησης αποθηκεύει και επαναφορτίζει το δέκτη
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Κλειστό
• Συχνότητα απόκρισης: 10 - 22 000 Hz
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Ευαισθησία: 100 dB
• Λόγος σήµατος/θορύβου: ~70dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 40 χιλ.

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• ∆ιαχωρισµός καναλιών: > 30 dB
• Συχνότητα πιλοτικού τόνου: 19 kHz
• Eµβέλεια απόδοσης: 100 µ.
• Εύρος συχνοτήτων φορέα: 863,0 - 865,0 MHz
• ∆ιαµόρφωση: FM
• Αυτόµατη επιλογή καναλιού
• Αριθµός καναλιών: 3

Ευκολία
• Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας
• Ένδειξη φόρτισης µπαταρίας
• Ένδειξη χαµηλού επιπέδου µπαταρίας

• ∆ιπλό PLL
• Χρόνος λειτουργίας: +/- 15 ώρες

Ρεύµα
• Τροφοδοτικό, ακουστικά: 2 x 1,5 V NiMH R03/

AAA
• Τροφοδοτικό, ποµπός: Μετασχηµατιστής AC/

DC 12 V/200 mA

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 4,9 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

40,2 x 35,5 x 26 εκ.
• Καθαρό βάρος: 3,12 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,78 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

23,1 x 30,5 x 12,4 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,43 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,04 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,39 κ.
•
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 το φορτίο για πιο άνετη 

 στα ακουστικά (το οποίο 
ύ εύκολα) ενισχύετε την απόδοση 
ις πάτηµα.

 στα ακουστικά (το οποίο 
ύ εύκολα) ενισχύετε την απόδοση 
λις πάτηµα.

ηχείου 40 mm
είου 40 mm είναι 
υνθετικό mylar για πολύ 
λα ισχυρό στοιχείο, που αποδίδει 
αµία παραµόρφωση.
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η FM υψηλής συχνότητας, που 
χους, µπορείτε να ακούτε µουσική 
στε σε άλλο δωµάτιο.
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