
 

Sistem Komunikasi | Headphone Berkualitas Tinggi

Headphone Berkualitas Tinggi
 

www.boschsecurity.com

 

 

      

u Rentang frekuensi yang lebar untuk memastikan
reproduksi suara berkualitas tinggi

u Nyaman dikenakan dan mudah disesuaikan berkat
desainnya yang ergonomis dan sangat ringan

u Higienis dan sangat mudah dibersihkan

u Bentuk busur baja antikaratnya tidak akan pernah
berubah

Headphone trendi untuk juru bahasa dan peserta ini
akan memastikan reproduksi suara berkualitas tinggi
berkat rentang frekuensi yang lebar. Desain ergonomis
yang sangat ringan membuat headphone ini begitu
nyaman dikenakan hingga Anda tidak menyadarinya,
dan dapat digunakan selama beberapa jam.
Karena headphone ini tidak dilengkapi bantalan
telinga, lubang suara dapat setiap saat dibersihkan
dengan mudah menggunakan kain higienis, yang
memastikan kebersihan maksimal untuk peserta dan
juru bahasa.
Bentuk busur pegas baja antikarat tidak akan berubah
selama masa pakai produk. Headphone ini sangat
fleksibel dan dapat dengan mudah disesuaikan pada
berbagai posisi pemakaian.

Fungsi

Interkoneksi
• Kabel 1,5 m (4,92 kaki) berujung konektor stereo

3,5 mm (0,14 inci) berlapis emas.

Sertifikasi dan Persetujuan

Wilayah Sertifikasi

Eropa CE

Suku Cadang yang Disertakan

Jumlah Komponen

1 Headphone HDP‑HQ Berkualitas Tinggi

1 Soket stereo 3,5 mm (0,14 inci) berlapis emas untuk
konektor 6,3 mm (0,25 inci)

Spesifikasi Teknis

Listrik

Impedansi 32 ohm

Respons frekuensi audio 20 Hz–20 kHz

Sensitivitas 113 +/-3 dB SPL/mW (pada 32 ohm)

THD: 1% pada 1 kHz pada 1 mW

Mekanis

Dimensi 199 x 156 mm (7,83 x 6,14 inci)

Diameter penutup telinga 53 mm (2,10 inci)

Diameter kabel 2,5 mm (0,10 inci)

Panjang kabel 1. 5 m (4,92 kaki)



Konektor (stereo berlapis
emas)

3,5 mm (0,14 inci)

Berat (dengan kabel) 108 gr (0,24 lb)

Warna Hitam dengan baja antikarat

informasi Pemesanan

Headphone Berkualitas Tinggi
Headphone ringan berkualitas tinggi untuk juru bahasa
dan peserta, dengan kabel 1,5 m (4,92 kaki) berujung
konektor stereo 3,5 mm (0,14 inci) berlapis emas,
dilengkapi adaptor 3,5 mm (0,14 inci) hingga 6,3 mm
(0,25 inci).
Nomor Pesanan HDP-HQ
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