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HDP-IHDP Słuchawki tłumacza

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

u Pełna zgodność z normą EN ISO 20109:2016

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 można ich używać bez nakładek
usznych, można je z łatwością czyścić za pomocą
chusteczek odkażających, zapewniających najwyższy
poziom higieny dla ich użytkowników. Jeśli wymagany
jest jeszcze wyższy komfort, można nałożyć nakładki
uszne.
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.

Funkcje

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

stereofoniczną wtyczką typu jack.

Regulatory information

Obszar Zgodność z przepisami/cechy jakości

Globalnie DOC ISO 22259:2019

Zawartość zestawu

Liczba Składnik

1 HDP-IHDP Słuchawki tłumacza

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Impedancja znamionowa (Ω) 32 Ω

Charakterystyka częstotliwościowa
(Hz) (+/-10 dB)

50 Hz – 18000 Hz

Czułość przy 1 kHz/mW (dB) 102 +/- 3 dB

Całkowite zniekształcenia
harmoniczne + szum (%)

<= 1%

Parametry mechaniczne

Wymiar (W x S x G) (mm) 211 mm x 191 mm x 63 mm

Wymiar (W x S x G) (cal) 8.31 in. x 7.52 in. x 2.48 in.

Średnica nakładek słuchawek (mm) 53 mm

Średnica nakładek słuchawek (cale) 2,08 cala

Średnica kabla (mm) 2.70 mm

Średnica kabla (in) 0.11 in

Długość kabla (m) 1.50 m

Długość kabla (stopy) 4,92 stopy

Wtyczka (pozłacana stereofoniczna)
(mm)

3.5 mm
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Wtyczka (pozłacana stereofoniczna)
(cale)

0,14 cala

Masa (g) (z kablem) 120 g

Masa (lb) (z kablem) 0.26 lb

Kolor Czarny

Informacje do zamówień

HDP-IHDP Słuchawki tłumacza
Słuchawki tłumacza, kabel 1,5 m zakończony 3,5 mm
pozłacaną stereofoniczną wtyczką typu jack.
Numer zamówienia HDP-IHDP | F.01U.376.896

Akcesoria
HDP-IHDPEP Nakładka uszna do HDP-IHDP/IHDS
Wymienne nakładki uszne do słuchawek HDP-IHDP i
HDP-IHDS
Numer zamówienia HDP-IHDPEP | F.01U.376.901
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