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raadloos digitaal hoofdtelefoonsysteem
 thuis helemaal op in het beste 3D-bioscoopgeluid met de SHD9200-hoofdtelefoon met 
er’s draadloze overdracht van ongecomprimeerde audio voor puur en gedetailleerd geluid. 
t systeem is ontwikkeld voor optimaal comfort, vrijheid en puur luistergenot.

Authentieke luisterervaring
• Werkelijk meeslepende luisterervaring dankzij verliesloze Kleer-transmissie
• 3D-geluidstechnologie voor multidimensionaal filmgeluid
• Architectuur met open achterzijde voor gebalanceerd, zeer gedetailleerd geluid
• 40 mm neodymium-luidsprekerdrivers voor superieure HiFi-geluidsprestaties.
• Echte CD-geluidskwaliteit voor optimaal luisterplezier

Ontworpen voor langdurig draagcomfort
• Ademende velours kussens voor langer comfortabel luisteren
• Open ontwerp met 50 ventilatieopeningen voor helder, fijn geluid
• Comfortabele hoofdband voor lang draagcomfort

Handig en eenvoudig in gebruik
• Draadloze volumeregeling voor handig en intuïtief gebruik
• Overdrachtbereik van 100 m zodat u overal in huis kunt genieten
• Docking station voor handig opladen en bewaren
• Tweevoudige digitale en analoge ingangen om 2 audiobronnen te verbinden



 De ongecomprimeerde audio van Kleer
De draadloze technologie van Kleer biedt 
ongecomprimeerde audio voor High Fidelity-
geluid dat getrouw is aan de originele opname.

3D digitaal bioscoopgeluid

3D-geluidstechnologie produceert 
multidimensionaal geluid voor een 
spectaculaire en intense bioscoopervaring.

Brongetrouwe akoestiek
Echte CD-geluidskwaliteit zorgt voor optimaal 
muziekplezier dankzij een geavanceerde 
digitale transmissie, gegarandeerd zonder 
gegevenscompressie. U hoort geluid dat uiterst 
gedetailleerd is en trouw aan het origineel.

Open, akoestische architectuur

Architectuur met open achterzijde voor 
gebalanceerd, zeer gedetailleerd geluid

Neodymium-luidsprekers van 40 mm

Neodymium-luidsprekers van 40 mm leveren 
superieure HiFi-geluidsprestaties.

Ademende, velours oorkussens
Ademende velours kussens voor langer 
comfortabel luisteren

Open ontwerp met 50 
ventilatieopeningen
Open ontwerp met 50 ventilatieopeningen 
voor helder, fijn geluid

Zendbereik van 100 m

Met het zendbereik van 100 m hebt u het 
gemak en de vrijheid van het genieten van uw 
muziek, overal in huis.

Gewatteerde hoofdband
Comfortabele hoofdband voor lang 
draagcomfort

Handige, intuïtieve bediening
De volumeregelaar is handig op het oorstuk 
geplaatst zodat het geluid snel en intuïtief kan 
worden aangepast. U hoeft niet naar de 
knoppen te zoeken, maar u tikt simpelweg op 
de bovenkant van het oorstuk voor een hoger 
volume en de onderkant voor een lager 
volume.

Digitale en analoge verbinding

Tweevoudige digitale en analoge ingangen om 
2 audiobronnen te verbinden

Docking station voor opladen

Bij het docking station kunt u uw 
hoofdtelefoon niet alleen handig opbergen, 
maar ook opladen wanneer deze niet in 
gebruik is.
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

9 x 19,5 x 8,5 cm
• Gewicht: 0,249 kg

Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Frequentiebereik: 2400 - 2483,5 M Hz
• Magneettype: Neodymium
• Impedantie: 32 ohm
• Signaal-ruisverhouding: > =89 dB
• THD: < 0,5%

Geluidsniveau
• Drukniveau van het geluid: 96 dB

Systeem
• Type: Dynamisch

Tuner/ontvangst/transmissie
• Frequentiebereik: 17 - 24.000 MHz
• Aantal kanalen: 15

Comfort
• Functies basisstation: Power LED-indicator
• Gebruiksduur: tot 20 uur
• Oplaadindicator batterij

Opzetstekkers
• Audio-invoeraansluiting: Digitaal: coaxiaal, analoog: 

RCA

Vermogen
• Stroomvoorziening van hoofdtelefoon: 2 

oplaadbare NiMH-batterijen (AAA) van 700 mAh
• Stroomvoorziening zender: DC 5 V 300 mA
• Stroomverbruik in stand-bystand: 500 mW

Gewicht
• Gewicht van hoofdtelefoon: 270 g

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 23410 71641 2
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

24 x 32 x 13 cm
• Brutogewicht: 1,202 kg
• Nettogewicht: 0,688 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,514 kg
• Type schap: Beide

Omdoos
• GTIN: 1 69 23410 71641 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Brutogewicht: 4,25 kg
• Omdoos (L x B x H): 41,3 x 26 x 32,5 cm
• Nettogewicht: 2,064 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,186 kg
•
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