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u Široký frekvenční rozsah pro zajištění vysoce kvalitní
zvukové reprodukce

u Pohodlnost a snadné nastavení díky ultralehkém
ergonomickém designu

u Zdravotní nezávadnost a velmi snadné čištění

u Hlavový popruh z nerez oceli zachovává svůj tvar po
celou dobu životnosti

Tato stylová sluchátka pro tlumočníky a účastníky jsou
díky svému širokému frekvenčnímu rozsahu zárukou
vysoce kvalitní zvukové reprodukce. Jejich ultralehký
a ergonomický design zajišťuje dokonalé pohodlí i při
několikahodinovém nošení. Prakticky je neucítíte!
Nejsou opatřena náušníky, takže je můžete kdykoli
snadno vyčistit pomocí hygienické utěrky a dokonale je
tak vydezinfikovat pro další účastníky a tlumočníky.
Pružinový hlavový popruh z nerez oceli zachovává svůj
tvar po celou dobu životnosti produktu. Tato sluchátka
jsou maximálně flexibilní a lze je snadno nastavit pro
různé polohy na hlavě.

Funkce

Vzájemná propojení
• Kabel o délce 1,5 m zakončený 3,5mm pozlacenou

stereofonní zástrčkou.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE

Zahrnuté díly

Množství Součásti

1 Vysoce kvalitní sluchátka HDP‑HQ

1 Pozlacený stereofonní adaptér z 3,5mm na 6,3mm
konektor

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Impedance 32 ohmů

Kmitočtová charakteristika
zvuku

20 Hz až 20 kHz

Citlivost 113 +/− 3 dB SPL/mW (při
32 ohmech)

Celkové harmonické
zkreslení:

1 % při 1 kHz při 1 mW

Mechanické hodnoty

Rozměry 199 × 156 mm

Průměr sluchátek 53 mm



Průměr kabelu 2,5 mm

Délka kabelu 1. 5 m

Zástrčka (pozlacená
stereofonní)

3,5 mm

Hmotnost (s kabelem) 108 g

Barva Černá s nerez ocelí

Informace o objednání

Vysoce kvalitní sluchátka
Vysoce kvalitní a lehká sluchátka pro tlumočníky
a účastníky, 1,5 m dlouhý kabel zakončený 3,5mm
pozlacenou stereofonní zástrčkou, včetně adaptéru
z 3,5 mm na 6,3 mm.
Číslo objednávky HDP-HQ
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