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HD1500U a vezeték nélküli fejhallgatók kényelmét, valamint a digitális 

zések megbízhatóságát és minőségét nyújtja. Válasszon kedve szerint három 

 Dolby TM fejhallgató mód közül; így nem zavarja a környezetében tartózkodó 

eték nélküli zenehallgatás tökéletes élménye
 mm-es hangfal driver torzítás nélküli hangot nyújt
lönböző, Dolby fejhallgatós zenehallgató helyiség
as- és mélyhang-kiemelés az optimális hang elérése érdekében
namikus bitkiosztás módszerével több részletet hallhat
tális audióval és átvitellel a csúcsminőségért
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lakoztasson akár 4 audioforrást állandó kábelcsere nélkül
ték nélküli digitális átvitel a legjobb minőségű hangért

ntelligens kezelői felület minden használható opciót megmutat
yelmesen, a távolból választhatja ki a jelforrásokat és beállításokat

dkezik róla, hogy Önnél van!
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Hang
• Akusztikai rendszer: Zárt
• Frekvenciaválasz: 40 - 24 000 Hz
• Bemenő jel dekódolása: Dolby Digital 5.1, DTS 

5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
• Mágnes típusa: Neodímium
• Érzékenység: 100 dB
• Hangszóró átmérő: 50

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Vivőfrekvencia-tartomány: 863,0–865,0 MHz
• Csatornaszétválasztó: > 60 dB
• Tényleges tartomány: 100 m
• Moduláció: GFSK

Kényelem
• Automatikus figyelmeztetés a vételkörzeten kívül
• Automatikus hangjel-elvezetés
• Működési idő: +/- 10 óra

Feszültség
• Fejhallgató áramellátása: 2 x 1,5 V NiMH R6/AAA
• Adókészülék áramellátása: 230 V AC

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

39,8 x 35,5 x 22,9 cm
• Bruttó tömeg: 4,982 kg
• Nettó tömeg: 4,339 kg
• Önsúly: 0,643 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 4,96 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

41,3 x 24,9 x 33,5 cm
• Nettó tömeg: 4,339 kg
• Önsúly: 0,621 kg
•
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