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stý digitálny prenos, dokonalý príjem a skutočná kvalita CD zaručuje zvukový zážitok, ktorý je 
obyčajne bohatý, no súčasne jemný. Ich zvukové podanie je dopĺňané luxusným pohodlím vďaka 

onastaviteľnému vnútornému náhlavnému oblúku a mäkkým ušným vankúšikom.

Dosiahnite vynikajúci zážitok z počúvania
• Krištáľovo čistý (2,4 GHz) digitálny prenos
• Skutočná CD kvalita vám umožní v plnej miere si vychutnať hudbu
• Dizajn s dvojitými anténami zaručuje príjem v rozsahu 360º
• Akusticky vyladené reproduktory pre vynikajúcu kvalitu zvuku

Poskytuje komfort pre používanie
• Samonastaviteľný hlavový most zaručuje pohodlné nosenie

Jednoduché používanie
• Funkcia rýchleho nabíjania pre rýchle nabitie
• Uložte si prijímač na pohodlnom doku



 2,4 GHz digitálny prenos
Digitálny prenos v pásme 2,4G Hz zabraňuje 
kompresii a strate údajov medzi vysielačom a 
slúchadlami. Digitálne signály sú konvertované na 
analógové signály na konci procesu prenosu. 
Konečným výsledkom je vynikajúca kvalita zvuku s 
jemnou akustikou a minimálnymi stratami údajov.

Verná akustika
Skutočná CD kvalita zvuku vám umožňuje 
maximalizovať váš pôžitok z počúvania, keďže 
zvukové podanie je verné pôvodnému zdroju hudby 
vďaka sofistikovanému procesu digitálneho prenosu, 
ktorý zabraňuje kompresii dát.

Dvojité antény
Dizajn s dvojitými anténami zaručuje, že neexistujú 
žiadne hluché miesta, bez ohľadu na uhly príjmu. 
Slúchadlá obsahujú dve samostatné antény 
umiestnené v ľavom a pravom slúchadle pre 
dosiahnutie vynikajúceho bezdrôtového príjmu 
zvuku bez prerušení (hluchých miest) a väčšej 
slobody pohybu.

Akusticky vyladené reproduktory
Čistý vyvážený zvuk sa dosahuje odborným 
dolaďovaním akustiky pre jednotlivé prvky 
reproduktorov. Obzvlášť vysoké tóny a hlboké basy 
sú reprodukované s vyššou precíznosťou.

Samonastavit. hlavový most
Hlavový most umožňuje jednoduchým spôsobom 
dokonale prispôsobiť slúchadlá pre vašu hlavu. 
Mechanizmus sa nastavuje automaticky pre vaše 
pohodlie.

Inteligentné a rýchle nabíjanie

Funkcia inteligentného a rýchleho nabíjania 
umožňuje úplné nabitie batérie v priebehu veľmi 
krátkeho časového intervalu. Zostávajúca kapacita 
batérie sa stanovuje s pomocou interného obvodu, 
aby prichádzajúce napätie bolo možné optimalizovať 
pre rýchle nabíjanie a súčasne maximalizovať 
životnosť batérie.

Dokovacia stanica

Dok poskytuje prispôsobené uskladnenie pre 
prijímač, keď sa nepoužíva a u niektorých modelov 
dobíja dokonca aj batérie.
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Zvuk
• Akustický systém: zatvorené
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Odstup signálu od šumu: > 88 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Voľba kanálov: automatická
• Účinný rozsah: 30 m

Vybavenie a vlastnosti
• Automatické vypnutie: áno
• Funkcie základne: LED kontrolka
• Indikátor slabej batérie: áno
• Indikátor nabíjania batérie: áno
• Prevádzkový čas: +/- 10 hodín

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: 6 V/1000 mA DC
• Nabíjačka batérií: nabíja sa stanica doku

Príkon
• Slúchadlové napájanie: 3 x AAA nabíjateľné batérie
• Napájanie vysielača: 6 V/1000 mA DC

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

21,5 x 31 5 x 13,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,89 kg
• Hmotnosť brutto: 1,23 kg
• Hmotnosť obalu: 0,34 kg
• EAN: 87 12581 43514 1
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Lepenka

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 42,5 x 23,2 x 31 2 cm
• Čistá hmotnosť: 2,67 kg
• Hmotnosť brutto: 4 22 kg
• Hmotnosť obalu: 1,55 kg
• EAN: 87 12581 43516 5
• Počet užívateľských balení: 3
•

Technické údaje
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