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Zvuk
• Akustický systém: Uzatvorený
• Membrána: Mylarová kupola
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Citlivosť: 100 dB
• Odstup signálu od šumu: ~60 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• THD: < 2%

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Oddelenie kanálov: > 30 dB
• Frekvencia navigačného tónu: 19 kHz kHz
• Vyžarovaný výstupný výkon: <10 mW
• Modulácia signálu: FM
• Účinný rozsah: 100 m
• Prepravný frekvenčný rozsah: 863,0 - 865,0 MHz
• Počet kanálov: 3
• Automatická voľba kanálov: áno

Pohodlie
• Funkcie základne: LED dióda napájania
• Indikácia nabíjania batérie: áno
• Dvojité PLL: áno
• Automatické vypnutie: áno
• Ovládanie vibrácií: áno
• Ovládanie hlasitosti: áno

Príslušenstvo
• AC/DC adaptér: 12 V 200 mA

• Prípojka adaptéra: 3,5-6,3 mm
• Batérie: 2 x nabíjateľné NiMH batérie typu AAA
• Nabíjačka batérie: nabíja sa stanica doku
• Káble: 1 x RCA-RCA, 1 x RCA- 3,5

Napájanie
• Slúchadlové napájanie: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Napájanie vysielača: AC/DC adaptér 12V/200mA

Vonkajšia lepenka
• 12 NC: 908210003955
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86712 2
• Hmotnosť brutto: 5,324 kg
• Výška: 333 mm
• Dĺžka: 514 mm
• Netto hmotnosť: 4,324 kg
• Množstvo: 3
• Hmotnosť obalu: 1 000 kg
• Šírka: 231 mm

Údaje o balení
• 12 NC: 908210003955
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86711 5
• Hmotnosť brutto: 1,441 kg
• Výška: 310 mm
• Dĺžka: 220 mm
• Netto hmotnosť: 0,827 kg
• Hmotnosť obalu: 0 614 kg
• Šírka: 167 mm
•
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