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Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Membrána: Mylarová
• Typ magnetu: Neodymový
• Citlivost: 100 dB
• Poměr signál/šum: ~60 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Celkové harmonické zkreslení (THD): < 2 %

Tuner/příjem/vysílání
• Separace kanálů: > 30 dB
• Frekvence pilotního tónu: 19 kHz kHz
• Vyzařovaný výstupní výkon: <10mW
• Modulace signálu: VKV
• Účinný dosah: 100 m
• Rozsah nosného kmitočtu: 863,0 - 865,0 MHz
• Možnost volby 1 ze 4 kanálů: 3
• Automatický výběr kanálu: ano

Pohodlí
• Funkce základní stanice: Indikátor napájení
• Indikace nabíjení baterií: Ano
• Dvojitý systém PLL: ano
• Automatické vypnutí: Ano
• Nastavení vibrací: Ano
• Ovládání hlasitosti: ano

Příslušenství
• Síťový adaptér: 12 V 200 mA

• Konektor adaptéru: 3,5 a 6,3 mm
• Baterie a akumulátory: 2 x dobíjecí AAA NiMH
• Nabíječka baterií: dobíjecí dokovací stanice
• Kabely: 1 x RCA-RCA, 1 x RCA- 3.5

Napájení
• Napájení sluchátek: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Napájený vysílač: Síťový adaptér 12 V/200 mA

Vnější obal
• 12NC: 908210003955
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86712 2
• Hrubá hmotnost: 5,324 kg
• Výška: 333 mm
• Délka: 514 mm
• Čistá hmotnost: 4,324 kg
• Množství: 3
• Hmotnost obalu: 1 000 kg
• Šířka: 231 mm

Údaje na obalu
• 12NC: 908210003955
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86711 5
• Hrubá hmotnost: 1,441 kg
• Výška: 310 mm
• Délka: 220 mm
• Čistá hmotnost: 0,827 kg
• Hmotnost obalu: 0 614 kg
• Šířka: 167 mm
•
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