
Sistemas de comunicação - HDP-IHDP Fones de ouvido de intérprete

HDP-IHDP Fones de ouvido de intérprete

u Ampla faixa de frequência, para garantir
reprodução de som de alta qualidade

u Encaixe confortável e facilidade de ajuste,
graças ao levíssimo design ergonômico

u Higiênico e facílimo de limpar

u Arco de aço inoxidável que mantém a forma a
vida toda

u Totalmente compatível com EN ISO 20109:2016

Estes estilosos fones de ouvido para intérpretes e
participantes garantem uma reprodução de alta
qualidade do som, graças à ampla faixa de frequência.
O design ergonômico ultraleve deixa esses fones de
ouvido tão confortáveis de usar que você nem sente
que eles estão lá, garantindo horas de uso.
Como esses fones de ouvido podem ser usados sem
almofadas, é fácil limpá-los todas as vezes usando
lenços umedecidos, garantindo a higiene para
participantes e intérpretes. Quando houver
necessidade de mais conforto, é possível adicionar as
almofadas.
Arco de aço inoxidável que retém a forma a vida toda
do produto. Os fones de ouvido são extremamente
flexíveis e podem ser facilmente ajustados a várias
posições de uso.

Funções

Interligações
• Cabo de 1,5 m com uma das extremidades com um

plugue estéreo de 3,5 mm banhado a ouro.

Regulatory information

Região Conformidade normativa/marcas de qualidade

Global DOC ISO 22259:2019

Peças incluídas

Quantida
de

Componente

1 Fones de ouvido de intérprete HDP-IHDP

Especificações técnicas

Elétrica

Impedância nominal (Ω) 32 Ω

Resposta de frequência (Hz)
(+/-10 dB)

50 Hz – 18000 Hz

Sensibilidade a 1 kHz/mW (dB) 102 +/- 3 dB

Distorção harmônica total + ruído
(%)

<= 1%

Mecânica

Dimensões (A x L x P) (mm) 211 mm x 191 mm x 63 mm

Dimensões (A x L x P) (pol) 8.31 in. x 7.52 in. x 2.48 in.

Diâmetro das capas (mm) 53 mm

Diâmetro das capas (pol.) 2,08 pol.

Diâmetro do fio (mm) 2.70 mm

Diâmetro do fio (in) 0.11 in

Comprimento do fio (m) 1.50 m

Comprimento do fio (pé) 4,92 pés

Plugue (mm) (estéreo, banhado a
ouro)

3.5 mm
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Plugue (pol.) (estéreo, banhado a
ouro)

0,14 pol.

Peso (g) (com cabo) 120 g

Peso (lb) (com cabo) 0.26 lb

Cor Preto

Informações sobre pedidos

HDP-IHDP Fones de ouvido de intérprete
Fones de ouvido de intérpretes, cabo de 1,5 m com uma
das extremidades com um plugue estéreo de 3,5 mm
banhado a ouro.
Número do pedido HDP-IHDP | F.01U.376.896

Acessórios
HDP-IHDPEP Protetor auricular para HDP-IHDP/IHDS
Almofadas de reposição para fones de ouvido HDP-IHDP
e HDP-IHDS
Número do pedido HDP-IHDPEP | F.01U.376.901
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