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Ses
• Sinyal/gürültü oranı: ~60dB
• Ses Geliştirme: Bas Kuvvetlendirme, Tiz 

Güçlendirme
• THD: < %2

Tuner/Alım/İletim
• Kanal ayırma: >30 dB
• Pilot tonu frekansı: 19 kHz
• Sinyal Modülasyonu: FM
• Taşıyıcı frekans aralığı: 863,0 - 865,0 MHz
• Otomatik ses kapatma
• Otomatik kanal seçimi
• Kanal sayısı: 3

Kullanılabilirlik
• Otomatik kapatma
• Baz Ünite Özellikleri: Güç LED Göstergesi
• Pil şarj göstergesi
• Düşük pil gösterimi
• Çift PLL
• Çalışma süresi: ~10 saat

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü: 12V, 200mA
• Adaptör girişi: 3,5-6,3 mm
• Pil şarj cihazı: şarj bağlantı ünitesi
• Kemer klipsi
• Boyun askısı

Güç
• Güç kaynağı kulaklık: 1 x AA NiMH şarj edilebilir
• Güç kaynağı verici: AC/DC adaptörü, 12V/200mA

Dış Karton
• Brüt ağırlık: 3,55 kg
• Dış karton (L x G x Y): 37 x 20,7 x 21,3 cm
• Net ağırlık: 2,28 kg
• Dara ağırlığı: 1,27 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

18,6 x 18,9 x 11,5 cm
• Brüt ağırlık: 1,406 kg
• Net ağırlık: ,76 kg
• Dara ağırlığı: 0,646 kg
•
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