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Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Diafragma: Mylar-dome
• Magneettype: Neodymium
• Gevoeligheid: 100 dB
• Signaal/ruis-verhouding: ~60 dB
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• THD: < 2%

Tuner/ontvangst/transmissie
• Zenderscheiding: > 30 dB
• Testsignaalfrequentie: 19 kHz kHz
• Vermogen: <10 mW
• Signaalmodulatie: FM
• Effectief bereik: 100 m
• Bereik van de draagfrequentie: 863,0 - 865,0 MHz
• Aantal kanalen: 3
• Automatic channel selection

Convenience
• Functies basisstation: Power LED-indicator
• Indicatie 'batterij wordt opgeladen'
• Dubbele PLL
• Automatisch uitschakelen
• Trillingscontrole
• Volumeregeling

Accessoires
• AC/DC-adapter: 12 V, 200 mA

• Adapter: 3,5 - 6,3 mm
• Batterijen: 2 x AAA oplaadbare NiMH
• Batterijoplader: opladen op station
• Kabels: 1 x RCA-RCA, 1 x RCA- 3,5

Voeding
• Voeding hoofdtelefoon: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Voeding zender: AC/DC-adapter 12 V/200 mA

Omdoos
• 12NC: 908210003955
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86712 2
• Bruto gewicht: 5,324 kg
• Hoogte: 333 mm
• Lengte: 514 mm
• Nettogewicht: 4,324 kg
• Hoeveelheid: 3
• Gewicht van de verpakking: 1,000 kg
• Breedte: 231 mm

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 908210003955
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86711 5
• Bruto gewicht: 1,441 kg
• Hoogte: 310 mm
• Lengte: 220 mm
• Nettogewicht: 0,827 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,614 kg
• Breedte: 167 mm
•
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