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Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Membran: Mylar Dome
• Magnet: Neodym
• Følsomhed: 100 dB
• Signal/støjforhold: ~60 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• THD: <2%

Tuner/modtagelse/transmission
• Kanalseparation: >30 dB
• Pilottonefrekvens: 19 kHz kHz
• Udstrålet udgangseffekt: <10 mW
• Signalmodulation: FM
• Effektivt område: 100 m
• Område for bærefrekvens: 863,0 - 865,0 MHz
• Kanaler: 3
• Automatisk kanalvalg

Komfort
• Basisstationsfunktioner: LED-strømindikator
• Indikator for batteriopladning
• Dobbelt PLL
• Automatisk sluk
• Vibrationsregulering
• Lydstyrkeregulering

Tilbehør
• Lysnetadapter: 12 V, 200 mA
• Adapterstik: 3,5-6,3 mm

• Batterier: 2 x genopladeligt AAA NiMH
• Batterioplader: docking-station til opladning
• Kabler: 1 x Phono - Phono, 1 x Phono - 3,5

Strøm
• Strømforsyning - hovedtelefon: 2 x 1,5 V NiMH 

R03/AAA
• Strømforsyning - transmitter: Lysnetadapter 12 V/

200 mA

Ydre indpakning
• 12 NC: 908210003955
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86712 2
• Bruttovægt: 5,324 kg
• Højde: 333 mm
• Længde: 514 mm
• Nettovægt: 4,324 kg
• Mængde: 3
• Taravægt: 1,000 kg
• Bredde: 231 mm

Emballagedata
• 12 NC: 908210003955
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86711 5
• Bruttovægt: 1,441 kg
• Højde: 310 mm
• Længde: 220 mm
• Nettovægt: 0,827 kg
• Taravægt: 0.614 kg
• Bredde: 167 mm
•
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