
 

İletişim Sistemleri | Yüksek Kaliteli Kulaklık

Yüksek Kaliteli Kulaklık
 

www.boschsecurity.com/tr

 

 

      

u Yüksek kaliteli ses çoğaltımı sağlayan geniş frekans
aralığı

u Çok hafif ve ergonomik tasarım sayesinde konforlu
kullanım ve kolay ayarlama

u Hijyenik ve kolay temizlenebilir

u Kullanım ömrü boyunca şeklini koruyan paslanmaz
çelik kemer

Çevirmen ve izleyiciler için tasarlanan bu şık
kulaklıklar, geniş frekans aralığı sayesinde çok kaliteli
ses çoğaltımı özelliğine sahiptir. Ultra hafif ve
ergonomik tasarımı sayesinde konforlu bir kullanım
sunan bu kulaklıkları, saatlerce kullandıktan sonra dahi
taktığınızın farkında olmazsınız.
Kulaklıklarda tıkaç bulunmadığından, kulağın içine
oturan kısımlar her zaman için ıslak hijyenik mendille
silinebilir, bu da katılımcılar ve çevirmenler için en titiz
temizliği sağlar.
Paslanmaz çelik yaylı kemer, ürünün kullanım ömrü
boyunca formunu korur. Kulaklıklar oldukça esnektir ve
kolayca farklı takma pozisyonlarına ayarlanabilir.

Fonksiyonlar

Ara bağlantılar
• 3,5 mm (0,14 inç) altın kaplamalı stereo jak fişi ile

sonlandırılmış 1,5 m (4,92 ft) kablo

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge Sertifikasyon

Avrupa CE

İçerdiği parçalar

Adet Bileşenler

1 HDP‑HQ Yüksek Kaliteli Kulaklık

1 6,3 mm (0,25 inç) jak adaptörüne giden altın kaplamalı
stereo 3,5 mm (0,14 inç) soket

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Empedans 32 ohm

Ses frekans yanıtı 20 Hz – 20 kHz

Hassasiyet 113 +/-3 dB SPL/mW (32 ohm'da)

THD: 1 kHz, 1 mW'de %1

Mekanik

Boyutlar 199 x 156 mm (7,83 x 6,14 inç)

Kulak tapası çapı 53 mm (2,10 inç)

Kablo çapı 2,5 mm (0,10 inç)

Kablo uzunluğu 1. 5 m (4,92 ft)



Fiş (stereo altın kaplamalı) 3,5 mm (0,14 inç)

Ağırlık (kablo dahil) 108 g (0,24 lb)

Renk Siyah ve çelik rengi

Sipariş Bilgileri

Yüksek Kaliteli Kulaklık
Çevirmenler ve katılımcılar için yüksek kaliteli ve hafif
kulaklıklar, ucu 3,5 mm (0,14 inç) altın kaplama stereo
jak fişli 1,5 m (4,92 ft) uzunluğunda kablo, 3,5 mm
(0,14 inç) - 6,3 mm (0,25 inç) adaptörü vardır.
Sipariş numarası HDP-HQ
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