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u Ευρύ φάσμα συχνοτήτων για τη διασφάλιση
αναπαραγωγής ήχου υψηλής ποιότητας

u Άνετη εφαρμογή και ευκολία στην προσαρμογή χάρη
στον εξαιρετικά ελαφρύ εργονομικό σχεδιασμό

u Υγιεινό και πολύ εύκολο στο καθάρισμα

u Το κύρτωμα από ανοξείδωτο ατσάλι διατηρεί το
σχήμα για όλη τη διάρκεια ζωής

Αυτά τα κομψά ακουστικά για διερμηνείς και συνέδρους
εξασφαλίζουν αναπαραγωγή ήχου υψηλής ποιότητας
χάρη στο ευρύ φάσμα συχνοτήτων. Ο εξαιρετικά
ελαφρύς, εργονομικός σχεδιασμός τους καθιστά αυτά τα
ακουστικά τόσο άνετα που δεν τραβούν την προσοχή
σας, επιτρέποντάς σας να τα χρησιμοποιείτε για ώρες.
Επειδή αυτά τα ακουστικά δεν διαθέτουν μαξιλαράκια
αυτιών, μπορούν να καθαριστούν εύκολα ανά πάσα
στιγμή με ένα μαντηλάκι υγιεινής, διασφαλίζοντας τη
μέγιστη υγιεινή για συνέδρους και διερμηνείς.
Το κύρτωμα με ελατήριο από ανοξείδωτο ατσάλι
διατηρεί το σχήμα του για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής
του προϊόντος. Τα ακουστικά είναι εξαιρετικά ευέλικτα
και μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε διάφορες
θέσεις.

Περιγραφή λειτουργ.

Διασυνδέσεις
• Καλώδιο 1,5 m (4,92 ft) που καταλήγει σε επίχρυσο

στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm (0,14 in).

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα Στοιχεία

1 Ακουστικά υψηλής ποιότητας HDP‑HQ

1 Επίχρυση στερεοφωνική υποδοχή 3,5 mm (0,14 in) σε
προσαρμογέα βύσματος 6,3 mm (0,25 in)

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Σύνθετη αντίσταση 32 Ω

Απόκριση ηχητικής
συχνότητας

20 Hz – 20 kHz

Ευαισθησία 113 +/-3 dB SPL/mW (στα 32 Ω)

THD: 1% στο 1 kHz στο 1 mW

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις 199 x 156 mm (7,83 x 6,14 in)

Διάμετρος καπακιών αυτιού 53 mm (2,10 in.)

Διάμετρος καλωδίου 2,5 mm (0,10 in.)



Μήκος καλωδίου 1. 5 m (4,92 ft)

Βύσμα (στερεοφωνικό
επίχρυσο)

3,5 mm (0,14 in)

Βάρος (με καλώδιο) 108 g (0,24 lb)

Χρώμα Μαύρο με ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες παραγγελίας

Ακουστικά υψηλής ποιότητας
Υψηλής ποιότητας ελαφριά ακουστικά για διερμηνείς
και συνέδρους, καλώδιο 1,5 m (4,92 ft) που καταλήγει
σε επίχρυσο στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm (0,14 in),
περιλαμβάνει προσαρμογέα 3,5 mm (0,14 in) έως
6,3 mm (0,25 in).
Αρ. παραγγελίας HDP-HQ
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