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u Szerokie pasmo przenoszenia zapewnia wysokiej
jakości reprodukcję dźwięku

u Wygodne i łatwe do dopasowania dzięki ultralekkiej,
ergonomicznej budowie

u Higieniczne i łatwe do czyszczenia

u Pałąk sprężynowy ze stali nierdzewnej zachowuje
kształt przez cały okres eksploatacji

Stylowe słuchawki dla tłumaczy i uczestników
spotkania zapewniają wysokiej jakości reprodukcję
dźwięku dzięki szerokiemu pasmu przenoszenia.
Wyjątkowo lekka, ergonomiczna obudowa sprawia, że
słuchawki są tak wygodne, że nie czuje się ich na sobie
i można korzystać z nich przez wiele godzin
Z racji tego, że nie posiadają nakładek usznych, można
je z łatwością czyścić za pomocą chusteczek
odkażających, zapewniających najwyższy poziom
higieny dla ich użytkowników.
Pałąk sprężynowy ze stali nierdzewnej utrzymuje swój
kształt przez cały okres eksploatacji produktu.
Słuchawki są niezmiernie elastyczne i można je z
łatwością dopasować do różnych pozycji noszenia.

Podstawowe funkcje

Połączenia międzymodułowe
• Kabel 1,5 m zakończony 3,5 mm pozłacaną

stereofoniczną wtyczką typu jack.

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Europa CE

Dołączone części

Liczba Elementy

1 Wysokiej jakości słuchawki HDP‑HQ

1 Pozłacana 3,5 mm wtyczka stereo do 6,3 mm
przejściówki typu jack

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Impedancja 32 Ω

Częstotliwościowa
charakterystyka modulacji

od 20 Hz do 20 kHz

Czułość 113 +/-3 dB SPL/mW (przy 32 Ω)

Zniekształcenia
harmoniczne:

1% przy 1 kHz i 1 mW

Parametry mechaniczne

Wymiary 199 x 156 mm

Średnica nakładek
słuchawek

53 mm



Średnica kabla 2,5 mm

Długość kabla 1. 5 m

Wtyczka (pozłacana
stereofoniczna)

3,5 mm

Waga (z kablem) 108 g

Kolor Czarny ze stalą nierdzewną

Zamówienia - informacje

Wysokiej jakości słuchawki
Lekkie słuchawki wysokiej jakości dla tłumaczy i
uczestników spotkania. 1,5-metrowy przewód
zakończony 3,5 mm pozłacaną wtyczką stereo typu
jack zawiera przejściówkę 3,5–6,3 mm.
Numer zamówienia HDP-HQ
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