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HDP-IHDS Tolkenheadset

u Breed frequentiebereik voor hoogwaardige
geluidsweergave

u Comfortabele pasvorm en eenvoudig te
verstellen dankzij het ultralichtgewicht
ergonomische ontwerp

u Hygiënisch en zeer eenvoudig schoon te maken

u Roestvrijstalen hoofdband behoudt de hele
levensduur van het product zijn vorm

u Voldoet volledig aan EN ISO 20109:2016

Deze stijlvolle hoofdtelefoons voor tolken en
deelnemers zorgen voor hoogwaardige
geluidsweergave dankzij hun grote frequentiebereik.
Door het ultralichtgewicht ergonomische ontwerp zijn
deze hoofdtelefoons zo comfortabel dat u niet merkt
dat u ze draagt, zodat u ze uren achter elkaar kunt
gebruiken.
Omdat deze hoofdtelefoons kunnen worden gebruikt
zonder oorkussentjes, kunnen de oorstukken
eenvoudig worden schoongemaakt met een
hygiënische doek, zodat ze altijd hygiënisch schoon
zijn voor deelnemers en tolken. Wanneer nog meer
comfort is gewenst, kunnen de hoofdtelefoonschelpen
worden voorzien van oorkussentjes.
De roestvaststalen hoofdband behoudt zijn vorm
tijdens de hele levensduur van het product. De
hoofdtelefoons zijn bijzonder flexibel en kunnen
eenvoudig worden versteld in verschillende posities.

Functies

Verbindingen
• 1,5 m lange kabel met vergulde stereo-jackplug van

3,5 mm aan het uiteinde.

Regulatory information

Regio Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaandui-
dingen

Global DOC ISO 22259:2019

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 HDP-IHDS Tolkenheadset

Technische specificaties

Elektrisch

Nominale impedantie (Ω) 32 Ω

Frequentierespons (Hz) (+/-10 dB) 50 Hz – 18000 Hz

Gevoeligheid bij 1 KHz/mW (dB) 102 +/-3 dB

Totale harmonische vervorming +
ruis (%)

<= 1%

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D) (mm) 211 mm x 191 mm x 63 mm

Afmetingen (H x B x D) (in) 8.31 in. x 7.52 in. x 2.48 in.

Draaddiameter (mm) 2.70 mm

Draaddiameter (in) 0.11 in

Draadlengte (m) 1.50 m

Draadlengte (ft) 4,95 ft
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Aansluiting (mm) (stereo,
verguld)

3,5 mm

Aansluiting (inch) (stereo,
verguld)

0,14 inch

Gewicht (g) (met kabel) 134 g

Gewicht (lb) (met kabel) 0.30 lb

Kleur Zwart

Microfoon

Polair diagram Omnidirectioneel

Frequentie (Hz) 50 Hz ‒ 20000 Hz

Impedantie bij 1 KHz (Ω) 2200 ohm +/- 30%

Gevoeligheid (dB) -58 dB +/- 3 dB (0 dB = 1 V/
microbar 1000 Hz aangegeven door
open circuit)

Bestelinformatie

HDP-IHDS Tolkenheadset
Tolkenheadset, 1,5 m lange kabel met vergulde stereo-
jackplug van 3,5 mm aan het uiteinde.
Bestelnummer HDP-IHDS | F.01U.376.902

Accessoires
HDP-IHDPEP Oorkussentje voor HDP-IHDP/IHDS
Verwisselbare oorkussentjes voor HDP-IHDP en HDP-
IHDS
Bestelnummer HDP-IHDPEP | F.01U.376.901
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