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HDP-IHDS Headset Interpreter

u Rentang frekuensi yang lebar untuk memastikan
reproduksi suara berkualitas tinggi

u Nyaman dikenakan dan mudah disesuaikan
berkat desainnya yang ergonomis dan sangat
ringan

u Higienis dan sangat mudah dibersihkan

u Bentuk busur baja antikaratnya tidak akan
pernah berubah

u Memenuhi standar EN ISO 20109:2016

Headphone trendi untuk juru bahasa dan peserta ini
akan memastikan reproduksi suara berkualitas tinggi
berkat rentang frekuensi yang lebar. Desain ergonomis
yang sangat ringan membuat headphone ini begitu
nyaman dikenakan hingga Anda tidak menyadarinya,
dan dapat digunakan selama beberapa jam.
Karena headphone dapat digunakan tanpa bantalan
telinga, lubang suara dapat setiap saat dibersihkan
dengan mudah menggunakan kain higienis, yang
memastikan kebersihan maksimal untuk peserta dan
juru bahasa. Jika ingin menggunakannya dengan lebih
nyaman, Anda dapat menambahkan bantalan telinga
ke headphone.
Bentuk busur pegas baja antikarat tidak akan berubah
selama masa pakai produk. Headphone ini sangat
fleksibel dan dapat dengan mudah disesuaikan pada
berbagai posisi pemakaian.

Fungsi

Interkoneksi
• Kabel 1,5 m (4,92 kaki) berujung konektor stereo

3,5 mm (0,14 inci) berlapis emas.

Regulatory information

Wilayah Tanda kepatuhan/kualitas berdasarkan peraturan

Global DOC ISO 22259:2019

Komponen disertakan

Kuantitas Komponen

1 Headset juru bahasa HDP-IHDS

Spesifikasi teknis

Listrik

Impedansi nominal (Ω) 32 Ω

Respons frekuensi (Hz) (+/-10 dB) 50 Hz – 18000 Hz

Sensitivitas pada 1 KHz/mW (dB) 102 +/- 3 dB

Total distorsi + noise harmonik (%) <= 1%

Mekanis

Dimensi (T x P x L) (mm) 211 mm x 191 mm x 63 mm

Dimensi (T x P x L) (inci) 8.31 in. x 7.52 in. x 2.48 in.

Diameter kabel (mm) 2.70 mm

Diameter kabel (in) 0.11 in

Panjang kabel (m) 1.50 m

Panjang kabel (kaki) 4,95 kaki

Konektor (mm) (stereo berlapis
emas)

3,5 mm

Konektor (inci) (stereo berlapis
emas)

0,14 inci

Bobot (g) (dengan kabel) 134 g

Bobot (lb) (dengan kabel) 0.30 lb
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Warna Hitam

Mikrofon

Pola polar Omnidireksional

Frekuensi (Hz) 50 Hz ‒ 20000 Hz

Impedansi pada 1 KHz (Ω) 2200 ohm +/- 30%

Sensitivitas (dB) -58 dB +/- 3 dB (0 dB = 1 V/
mikrobar 1000 Hz yang ditunjukkan
oleh sirkuit terputus)

Informasi pemesanan

HDP-IHDS Headset Interpreter
Headset juru bahasa, kabel 1,5 m (4,92 kaki) berujung
konektor stereo 3,5 mm (0,14 inci) berlapis emas.
Nomor pemesanan HDP-IHDS | F.01U.376.902

Aksesori
HDP-IHDPEP Bantalan telinga untuk HDP-IHDP/IHDS
Bantalan telinga pengganti untuk HDP-IHDP dan HDP-
IHDS
Nomor pemesanan HDP-IHDPEP | F.01U.376.901
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