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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: Topo Mylar
• Tipo de magneto: Neodímio
• Sensibilidade: 100 dB
• Rácio sinal-ruído: ~60 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• THD: < 2%

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Separação de canais: > 30 dB
• Frequência do tom piloto: 19 kHz kHz
• Potência de saída irradiada: < 10 mW
• Modulação de sinal: FM
• Alcance efectivo: 100 m
• Limites frequência do transportador: 863,0 - 

865,0 MHz
• Número de canais: 3
• Selecção de canal automática

Conveniência
• Funcionalidades da estação de base: Indicador 

LED de energia
• Indicação de carregamento da bateria
• PLL Duplo
• Desactivação automática
• Controlo de vibração
• Controlo do volume

Acessórios
• Adaptador CA/CC: 12 V, 200 mA
• Ficha adaptadora: 3,5-6,3 mm

• Pilhas: 2x AAA NiMH recarregável
• Carregador de bateria: estação de base para 

carregamento
• Cabos: 1x RCA-RCA, 1x RCA-3,5

Energia
• Alimentação dos auscultadores: 2 x 1,5 V NiMH 

R03/AAA
• Alimentação do transmissor: Adaptador CA/CC, 

12 V/200 mA

Embalagem exterior
• 12NC: 908210003955
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86712 2
• Peso bruto: 5,324 kg
• Altura: 333 mm
• Comprimento: 514 mm
• Peso líquido: 4,324 kg
• Quantidade: 3
• Tara: 1.000 kg
• Largura: 231 mm

Dados da embalagem
• 12NC: 908210003955
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86711 5
• Peso bruto: 1,441 kg
• Altura: 310 mm
• Comprimento: 220 mm
• Peso líquido: 0,827 kg
• Tara: 0.614 kg
• Largura: 167 mm
•
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