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HDP-IHDP Tai nghe thông dịch

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 Quai đeo đầu bằng thép không gỉ sẽ giữ nguyên
hình dáng trong suốt vòng đời sản phẩm

u Hoàn toàn tuân thủ EN ISO 20109:2016

Tai nghe 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 rộng. Với thiết kế
siêu nhẹ, tiện dụng, tai nghe này mang lại cảm giác
đeo nhẹ như không, tạo sự thoải mái khi đeo hàng giờ
liền.
Do có thể dùng tai nghe mà không cần đến đệm tai,
nên việc vệ sinh trở nên vô cùng dễ dàng. Dùng khăn
làm sạch tai nghe bất cứ lúc nào để đảm bảo vệ sinh
tối đa cho người tham gia họp và thông dịch viên. Nếu
muốn thoải mái hơn nữa, có thể bọc thêm đệm tai.
Quai đeo đầu bằng thép không gỉ với khả năng đàn hồi
sẽ giữ nguyên hình dáng trong suốt vòng đời sản
phẩm. Tai nghe cực kỳ linh hoạt cho bạn thoải mái
điều chỉnh nhiều vị trí đeo một cách dễ dàng.

Chức năng

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

vàng 3,5 mm (0,14 in).

Regulatory information

Khu vực Dấu chất lượng/tuân thủ quy định

Toàn cầu DOC ISO 22259:2019

Bao gồm bộ phận

Số lượng Thành phần

1 Tai nghe thông dịch HDP-IHDP

Thông số kỹ thuật

Điện

Trở kháng danh nghĩa (Ω) 32 Ω

Phản hồi tần số (Hz) (+/-10 dB) 50 Hz – 18000 Hz

Độ nhạy 1 KHz/mW (dB) 102 +/- 3 dB

Tổng méo sóng hài + nhiễu (%) <= 1%

Cơ

Kích thước (C x D x R) (mm) 211 mm x 191 mm x 63 mm

Kích thước (C x D x R) (in) 8.31 in. x 7.52 in. x 2.48 in.

Đường kính của miếng che tai nghe
(mm)

53 mm

Đường kính của miếng che tai nghe
(inch)

2,08 inch

Đường kính dây (mm) 2.70 mm

Đường kính dây (in) 0.11 in

Chiều dài dây (m) 1.50 m

Chiều dài dây (feet) 4,92 feet

Phích cắm (mm) (stereo mạ vàng) 3,5 mm

Phích cắm (inch) (stereo mạ vàng) 0,14 inch
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Trọng lượng (g) (có cáp) 120 g

Trọng lượng (lb) (có cáp) 0.26 lb

Màu Màu đen

Thông tin đặt hàng

HDP-IHDP Tai nghe thông dịch
Tai nghe thông dịch, cáp 1,5 m (4,92 ft) đấu nối với chân
cắm stereo mạ vàng 3,5 mm (0,14 in).
Mã đơn hàng HDP-IHDP | F.01U.376.896

Phụ kiện
HDP-IHDPEP Đệm tai nghe HDP-IHDP/IHDS
Đệm tai thay thế cho HDP-IHDP và HDP-IHDS
Mã đơn hàng HDP-IHDPEP | F.01U.376.901
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