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uzică wireless de excepţie
ealistă până la cel mai mic detaliu
ansmisia digitală clară, recepţia impecabilă şi calitatea sunetului de pe CD oferă o acustică 
redibil de bogată şi, în acelaşi timp, fină. Performanţa audio este îmbinată cu un confort 
perior oferit de o bandă internă reglabilă de susţinere şi pernuţe moi pentru urechi.

Experienţă audio superioară
• Transmisie digitală (2,4 GHz) de o claritate excepţională
• Calitatea sunetului cu adevărat de CD vă permite să vă bucuraţi la maxim de muzică
• Designul antenei duble asigură o recepţie la 360º
• Boxe reglate acustic pentru o calitate excelentă a sunetului

Oferă confort pentru utilizare prelungită
• Banda de suspensie cu ajustare automată asigură o aranjare confortabilă
• Pernuţele pentru urechi cu design ergonomic asigură o fixare confortabilă

Ușor de utilizat
• Funcţie de încărcare rapidă
• Păstraţi unitatea receptoare pe staţia de conectare la îndemână



 Transmisie digitală de 2,4 GHz
Transmisia digitală de 2,4 GHz împiedică 
comprimarea și pierderea datelor dintre 
transmiţător și căști. Semnalele digitale sunt 
convertite în semnale analogice la sfârșitul procesului 
de transmisie. Rezultatul final este un sunet de 
calitate, cu o acustică fină și o pierdere minimă de 
date.

Acustică apropiată de sursă
Calitatea sunetului de pe CD vă permite să 
maximizaţi experienţa muzicală, deoarece redarea 
sunetului este fidelă sursei de muzică originală, 
datorită unui proces sofisticat de transmisie digitală 
care nu permite comprimarea datelor.

Antene duble
Designul antenei duble garantează lipsa golurilor de 
recepţie, indiferent de unghiurile de recepţie. Căștile 
conţin două antene individuale, așezate în carcasele 
de pe partea stângă și dreaptă, pentru muzică 
wireless excelentă, fără întreruperi (fără goluri de 
recepţie), și o libertate mai mare de mișcare.

Boxe reglate acustic
Sunetul perfect echilibrat este obţinut prin reglarea 
acustică profesională a boxelor. Tonurile înalte și 
basul profund sunt reproduse în special cu mai mare 
precizie.

Bandă de suspensie ajustabilă
Banda de suspensie permite adaptarea facilă la forma 
capului. Mecanismul se adaptează automat pentru 
confort.

Încărcare inteligentă și rapidă
Funcţia de încărcare inteligentă și rapidă permite 
reîncărcarea completă a bateriei într-un timp foarte 
scurt. Energia rămasă în baterie este stabilită de un 
circuit intern, astfel încât tensiunea de intrare poate 
fi optimizată pentru o reîncărcare rapidă, 
maximizând în același timp durata de funcţionare a 
bateriei.
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Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Tip magnet: Neodim
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20000 Hz Hz
• Raport semnal/zgomot: >88 dB
• Diametru difuzor: 40 mm

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Selectare automată a canalelor
• Rază efectivă: 30 m

Confort
• Întrerupere automată
• Caracteristici staţie de bază: LED indicator 

funcţionare
• Indicator baterie descărcată
• Indicator încărcare baterie
• Durată de funcţionare: +/- 10 ore

Accesorii
• Adaptor CA/CC: 6 V/ 1000 mA CC
• Încărcător baterii: staţie de încărcare

Alimentare
• Alimentare pt. căști: 3 acumulatori AAA
• Transmitter alimentare: 6 V/ 1000 mA CC

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

21,5 x 31,5 x 13.5 cm
• Greutate netă: 0,89 kg
• Greutate brută: 1,23 kg
• Greutate proprie: 0,34 kg
• EAN: 87 12581 43514 1
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 42,5 x 23,2 x 31,2 cm
• Greutate netă: 2,67 kg
• Greutate brută: 4,22 kg
• Greutate proprie: 1,55 kg
• EAN: 87 12581 43516 5
• Număr de ambalaje: 3
•
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