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ιστή μετάδοση έως και την τελευταία λεπτομέρεια
θαρή, ψηφιακή μετάδοση, άψογη λήψη και πραγματική ποιότητα ήχου CD για εξαιρετικά 
ούσια αλλά ομαλή ακουστική. Ασυναγώνιστη απόδοση ήχου και βελτιωμένη άνεση χάρη 
ο αυτορυθμιζόμενο εσωτερικό στήριγμα κεφαλής και τα μαλακά επικαλύμματα αυτιών.

Ανώτερη εμπειρία ακρόασης
• Πεντακάθαρη ψηφιακή μετάδοση (2,4 GHz)
• Η πραγματική ποιότητα ήχου CD σάς προσφέρει πλήρη μουσική απόλαυση
• Ο σχεδιασμός διπλής κεραίας εξασφαλίζει λήψη 360º
• Ηχεία με συντονισμένη ακουστική για εξαιρετική ποιότητα ήχου

Παρέχει άνεση για παρατεταμένη χρήση
• Αυτορυθμιζόμενο σύστημα κεφαλής που εξασφαλίζει άψογη εφαρμογή
• Αφαίρεση

Ευκολία στη χρήση
• Λειτουργία ταχείας φόρτισης για γρήγορη επαναφόρτιση
• Αποθηκεύστε το δέκτη στο σταθμό σύνδεσης



 Ψηφιακή μετάδοση 2,4GHz
Η ψηφιακή μετάδοση 2,4 GHz αποτρέπει τη 
συμπίεση και την απώλεια δεδομένων ανάμεσα 
στον πομπό και στα ακουστικά. Τα ψηφιακά 
σήματα μετατρέπονται σε αναλογικά σήματα στο 
τέλος της διαδικασίας μετάδοσης. Το τελικό 
αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακή ποιότητα ήχου, με 
ομαλή ακουστική και ελάχιστη απώλεια 
δεδομένων.

Ακουστική πιστής απόδοσης
Η πραγματική ποιότητα ήχου CD σάς προσφέρει 
μεγαλύτερη μουσική απόλαυση, καθώς η 
αναπαραγωγή του ήχου μένει πιστή στην αρχική 
μουσική πηγή, χάρη σε μια εξελιγμένη διαδικασία 
ψηφιακής μετάδοσης χωρίς συμπίεση δεδομένων.

Διπλές κεραίες
Ο σχεδιασμός διπλής κεραίας εξασφαλίζει λήψη 
χωρίς τυφλά σημεία, ανεξαρτήτως γωνίας λήψης. 
Τα ακουστικά περιλαμβάνουν δύο ανεξάρτητες 
κεραίες, που βρίσκονται στο δεξί και το αριστερό 
κάλυμμα αυτιών, για ασυναγώνιστη ασύρματη 
ακρόαση μουσικής χωρίς διακοπές (χωρίς τυφλά 
σημεία) και μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.

Ηχεία με συντονισμένη ακουστική
Ο απόλυτα ισορροπημένος ήχος επιτυγχάνεται 
χάρη στον εξειδικευμένο συντονισμό ακουστικής 
για τα στοιχεία των ηχείων. Ειδικότερα, οι υψηλές 
συχνότητες και τα βαθιά μπάσα αναπαράγονται με 
μεγαλύτερη ακρίβεια.

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα κεφαλής
Το εσωτερικό στήριγμα κεφαλής προσαρμόζεται 
εύκολα στο κεφάλι σας χάρη σε έναν αυτόματο 
μηχανισμό.

Έξυπνη και γρήγορη φόρτιση
Η λειτουργία έξυπνης και γρήγορης φόρτισης 
επιτρέπει την πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας 
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η χωρητικότητα 
της μπαταρίας που υπολείπεται καθορίζεται από 
ένα εσωτερικό κύκλωμα, έτσι ώστε η εισερχόμενη 
τάση να βελτιστοποιείται για γρήγορη 
επαναφόρτιση ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιείται η 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
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Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20 000 Hz
• Λόγος σήματος/θορύβου: >88dB
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Αυτόματη επιλογή καναλιού
• Eμβέλεια απόδοσης: 30μ.

Ευκολία
• Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
• Χαρακτηριστικά βάσης: Ένδειξη LED λειτουργίας
• Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
• Χρόνος λειτουργίας: +/- 10 ώρες

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC: 6V/ 1000mA DC
• Φορτιστής μπαταρίας: βάση επαναφόρτισης

Ρεύμα
• Τροφοδοτικό, ακουστικά: 3 επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες AAA

• Τροφοδοτικό, πομπός: 6V/ 1000mA DC

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

13,5 x 28,5 x 24 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,7978 κ.
• Μικτό βάρος: 1,1563 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,3585 κ.
• EAN: 87 12581 58433 7
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

42,5 x 25,3 x 30,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 2,3934 κ.
• Μικτό βάρος: 3,97 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,5766 κ.
• EAN: 87 12581 58434 4
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
•
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