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u Breed frequentiebereik voor hoogwaardige
geluidsweergave

u Comfortabele pasvorm en eenvoudig te verstellen
dankzij het ultralichtgewicht ergonomische ontwerp

u Hygiënisch en zeer eenvoudig schoon te maken

u Roestvrijstalen hoofdband behoudt de hele
levensduur van het product zijn vorm

Deze stijlvolle hoofdtelefoons voor tolken en
deelnemers zorgen voor hoogwaardige
geluidsweergave dankzij hun grote frequentiebereik.
Door het ultralichtgewicht ergonomische ontwerp zijn
deze hoofdtelefoons zo comfortabel dat u niet merkt
dat u ze draagt, zodat u ze uren achter elkaar kunt
gebruiken.
Omdat deze hoofdtelefoons geen oorkussentjes
hebben, kunnen de oorstukken eenvoudig worden
schoongemaakt met een hygiënische doek, zodat ze
altijd hygiënische schoon zijn voor deelnemers en
tolken.
De roestvaststalen hoofdband behoudt zijn vorm
tijdens de hele levensduur van het product. De
hoofdtelefoons zijn bijzonder flexibel en kunnen
eenvoudig worden versteld in verschillende posities.

Basisfuncties

Aansluitingen
• 1,5 m lange kabel met vergulde stereo-jackplug van

3,5 mm aan het uiteinde.

Certificaten en goedkeuringen

Regio Certificiëring

Europa CE

Meegeleverde onderdelen

Aantal Componenten

1 HDP‑HQ Hoogwaardige hoofdtelefoons

1 Adapter voor vergulde stereo-aansluiting van 3,5 mm
naar aansluiting van 6,3 mm

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Impedantie 32 ohm

Audiofrequentiebereik 20 Hz – 20 kHz

Gevoeligheid 113 +/-3 dB SPL/mW (bij 32 ohm)

THD: 1% bij 1 kHz en 1 mW



Mechanische specificaties

Afmetingen 199 x 156 mm

Diameter van oorpluggen 53 mm

Kabeldiameter 2,5 mm

Kabellengte 1. 5 m

Aansluiting (stereo, verguld) 3,5 mm

Gewicht (met kabel) 108 g

Kleur Zwart met roestvaststaal

Bestelinformatie

Hoogwaardige hoofdtelefoons
Hoogwaardige, lichtgewicht hoofdtelefoons voor
tolken en deelnemers, kabel van 1,5 m met vergulde
stereo-jackplug van 3,5 mm, inclusief adapter van
3,5 mm naar 6,3 mm.
Opdrachtnummer HDP-HQ
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