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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Κλειστό
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Ευαισθησία: 100 dB
• Λόγος σήµατος/θορύβου: ~60dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Ολική Αρµ.Παραµ.: < 2%

∆έκτης/λήψη/µετάδοση
• ∆ιαχωρισµός καναλιών: > 30 dB
• Συχνότητα πιλοτικού τόνου: 19 kHz kHz
• Εκπεµπόµενη ισχύς εξόδου: <10mW
• ∆ιαµόρφωση σήµατος: FM
• Eµβέλεια: 100 µ.
• Εύρος συχνότητας φέροντος κύµατος: 863,0 - 

865,0 MHz
• Αριθµός καναλιών: 3
• Αυτόµατη επιλογή καναλιού: ναι

Ευκολία
• Χαρακτηριστικά βασικής συσκευής: Ένδειξη LED 

λειτουργίας
• Ένδειξη φόρτισης µπαταρίας
• ∆ιπλό PLL: ναι
• Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας
• 'Ελεγχος δόνησης
• Ρύθµιση έντασης: ναι

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC: 12V 200mA

• Βύσµα µετασχηµατιστή: 3,5-6,3 χιλ.
• Μπαταρίες: 2 επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 

AAA NiMH
• Φορτιστής µπαταρίας: βάση επαναφόρτισης
• Καλώδια: 1 RCA-RCA, 1 RCA- 3,5

Τάση
• Ακουστικά ρεύµατος: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Τροφοδοτικό ποµπού: Τροφοδοτικό AC/DC 12 

V/200 mA

Εξωτερική συσκευασία
• 12NC: 908210003955
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86712 2
• Μικτό βάρος: 5,324 κ.
• Ύψος: 333 χιλ.
• Μήκος: 514 χιλ.
• Καθαρό βάρος: 4,324 κ.
• Ποσότητα: 3
• Καθαρό απόβαρο: 1.000 κ.
• Πλάτος: 231 χιλ.

∆εδοµένα συσκευασίας
• 12NC: 908210003955
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86711 5
• Μικτό βάρος: 1,441 κ.
• Ύψος: 310 χιλ.
• Μήκος: 220 χιλ.
• Καθαρό βάρος: 0,827 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,614 κ.
• Πλάτος: 167 χιλ.
•
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