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Geluid
• Signaal-ruisverhouding: ~60 dB
• Geluidsverbetering: Bass Boost, Treble Boost
• THD: < 2%

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

Gemak
• Automatisch uitschakelen
• Functies basisstation: Power LED-indicator
• Batterij-oplaadindicatie
• Batterij bijna leeg-indicatie
• Dubbele PLL
• Gebruiksduur: ~10 uur

Accessoires
• AC/DC-adapter: 12 V, 200 mA

• Adapter: 3,5 - 6,3 mm
• Batterijoplader: opladen op basisstation
• Riemclip
• Halsbandje

Vermogen
• Stroomvoorziening van hoofdtelefoon: 1 x AA 

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

200 mA

Omdoos
• Brutogewicht: 3,55 kg
• Omdoos (L x B x H): 37 x 20,7 x 21,3 cm
• Nettogewicht: 2,28 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,27 kg

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

18,6 x 18,9 x 11,5 cm
• Brutogewicht: 1,406 kg
• Nettogewicht: 0,76 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,646 kg
•
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