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Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Pasmo przenoszenia: 40 – 24 000 Hz
• Dekodowanie sygnału wejściowego: Dolby Digital 

5.1, DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Czułość: 100 dB
• Średnica głośnika: 50

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Zakres częstotliwości nośnej: 863,0–865,0 MHz
• Separacja kanałów: > 60 dB
• Efektywny zakres: 100 m
• Modulacja: GFSK

Udogodnienia
• Automatyczne ostrzeżenie o wyjściu poza zasięg
• Automatyczne sterowanie sygnałem audio
• Czas działania: +/- 10 godzin

Moc
• Słuchawki zasilane sieciowo: 2 x 1,5 V NiMH R6/

AA
• Nadajnik zasilany sieciowo: 230 V AC

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

39,8 x 35,5 x 22,9 cm
• Waga brutto: 4,982 kg
• Waga netto: 4,339 kg
• Ciężar opakowania: 0,643 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 4,96 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

41,3 x 24,9 x 33,5 cm
• Waga netto: 4,339 kg
• Ciężar opakowania: 0,621 kg
•
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