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u Dải tần số rộng đảm bảo khả năng tái tạo âm thanh
chất lượng cao

u Sự vừa vặn tạo cảm giác thoải mái và thiết kế tiện dụng
siêu nhẹ cho khả năng điều chỉnh theo ý muốn

u Vệ sinh rất dễ dàng

u Cánh cung bằng thép không gỉ giữ hình dáng trong
suốt vòng đời sản phẩm

Tai nghe có thiết kế đầy phong cách dành cho thông
dịch viên và người tham gia họp đảm bảo khả năng tái
tạo âm thanh chất lượng cao nhờ có dải tần số rộng. Với
thiết kế siêu nhẹ, tiện dụng, những chiếc tai nghe này
mang lại cảm giác đeo nhẹ như không và thật thoải mái,
có thể đeo hàng giờ liền.
Do những chiếc tai nghe này không có miếng đệm tai,
nên có thể dễ dàng vệ sinh mọi lúc cho mỗi bên tai nghe
bằng cách lau chùi thật sạch, đảm bảo vệ sinh tối đa cho
người tham gia họp và thông dịch viên.
Hình cung lò xo bằng thép không gỉ sẽ giữ nguyên hình
dáng của nó suốt vòng đời của sản phẩm. Tai nghe cực
kỳ linh hoạt cho bạn thoải mái điều chỉnh nhiều vị trí
đeo một cách dễ dàng.

Chức năng

Nối liên thông
• Cáp 1,5 m (4,92 ft) kết nối với chân cắm stereo mạ

vàng 3,5 mm (0,14 in).

Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực Chứng nhận

Châu Âu CE

Bộ phận Đi kèm

Số lượng Thành phần

1 Tai nghe chất lượng cao HDP‑HQ

1 Ổ cắm 3,5 m (0,14 in) stereo mạ vàng kết nối với bộ
điều hợp giắc cắm 6,3 mm (0,25 in)

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Trở kháng 32 ôm

Hồi đáp tần số âm thanh 20 Hz – 20 kHz

Độ nhạy 113 +/-3 dB SPL/mW (tại 32 ohms)

THD: 1% tại 1 kHz tại 1 mW

Đặc tính cơ học

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

Đường kính của miếng che
tai nghe

53 mm (2,10 in)

Đường kính cáp 2,5 mm (0,10 in)



Chiều dài cáp 1. 5 m (4,92 ft)

Ổ cắm (stereo mạ vàng) 3,5 mm (0,14 in)

Trọng lượng (bao gồm cáp) 108 g (0,24 lb)

Màu Màu đen bằng thép không gỉ

Thông tin Đặt hàng

Tai nghe chất lượng cao
Tai nghe có trọng lượng nhẹ, chất lượng cao dành cho
thông dịch viên và người tham dự, cáp 1,5 m (4,92 ft)
kết nối với chân cắm stereo mạ vàng 3,5 mm (0,14 in),
bao gồm một bộ điều hợp 3,5 mm (0,14 in) đến 6,3 mm
(0,25 in).
Số đặt hàng HDP-HQ

 

2 | Tai nghe chất lượng cao

Đại diện bởi:

Vietnam     
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia

    

© Bosch Security Systems 2015 | Dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo
19036043659 | vi, V2, 11. Thg8 2015


