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Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Frequentierespons: 40 - 24.000 Hz
• Ingangssignaaldecodering: Dolby Digital 5.1, DTS 

5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
• Magneettype: Neodymium
• Gevoeligheid: 100 dB
• Diameter van de luidspreker: 50
• Signaal/ruis-verhouding: 85 dB

Tuner/ontvangst/overdracht
• Zenderscheiding: > 60 dB
• Effectief bereik: 100 m
• Bereik van de draagfrequentie: 863,0 - 865,0 MHz
• Modulatie: GFSK

Gebruiksgemak
• Melding bij buiten bereik
• Audiosignaalsturing
• Gebruiksduur: +/- 10 uur

Voeding
• Stroomvoorziening van hoofdtelefoon: 2 x 1,5 V 

NiMH R6/AA
• Stroomvoorziening zender: 230 V AC

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

32,6 x 35,5 x 15,8 cm
• EAN: 87 10895 91844 2
• Bruto gewicht: 1,5 kg
• Nettogewicht: 1,2 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,3 kg

Omdoos
• EAN: 87 10895 91844 2
• Bruto gewicht: 2 kg
• Omdoos (L x B x H): 36 x 33,1 x 16,3 cm
• Nettogewicht: 1,2 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 1
• Gewicht van de verpakking: 0,8 kg
•

Digitale draadloze hoofdtelefoon
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