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Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Magneettype: Ferriet
• Frequentierespons: 18 - 20.000 Hz
• Gevoeligheid: 108 dB
• Diameter van de luidspreker: 32 mm

Tuner/ontvangst/transmissie
• Effectief bereik: 7 m
• Bereik van de draagfrequentie: 2,3 MHz (L) - 2,8 

MHz (R)
• Zenderscheiding: > 30 dB
• Modulatie: FM

Gemak
• Gebruiksduur: +/- 15 uur

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

NiMH R03/AAA
• Stroomvoorziening zender: AC/DC-adapter 12 V/

200 mA

Binnendoos
• Brutogewicht: 4,505 kg
• Binnendoos (L x B x H): 38,3 x 27,3 x 21,6 cm
• Nettogewicht: 3,042 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,463 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 11,28 kg
• Omdoos (L x B x H): 44,2 x 32,7 x 51,3 cm
• Nettogewicht: 6,084 kg
• Gewicht van de verpakking: 5,196 kg

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

20,5 x 25,4 x 9,5 cm
• Brutogewicht: 0,68 kg
• Nettogewicht: 0,507 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,173 kg
•
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