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HDP-IHDS Tercüman kulaklığı

u Yüksek kaliteli ses çoğaltımı sağlayan geniş
frekans aralığı

u Çok hafif ve ergonomik tasarım sayesinde
konforlu kullanım ve kolay ayarlama

u Hijyenik ve kolay temizlenebilir

u Kullanım ömrü boyunca şeklini koruyan
paslanmaz çelik kemer

u EN ISO 20109:2016 ile tamamen uyumludur

Tercümanlar ve izleyiciler için tasarlanan bu şık
kulaklıklar, geniş frekans aralığı sayesinde çok kaliteli
ses çoğaltımı özelliğine sahiptir. Ultra hafif ve
ergonomik tasarımı sayesinde konforlu bir kullanım
sunan bu kulaklıkları, saatlerce kullandıktan sonra bile
taktığınızın farkında olmazsınız.
Bu kulaklıklar yastıksız olarak kullanılabildiğinden,
kulağın içine oturan kısımlar her zaman için ıslak
hijyenik mendille silinebilir, bu da katılımcılar ve
tercümanlar için en titiz temizliği sağlar. Daha da fazla
rahatlığa ihtiyaç duyulduğunda, kulaklık gövdesine
kulak yastıkları eklemek mümkündür.
Paslanmaz çelik yaylı kemer, ürünün kullanım ömrü
boyunca formunu korur. Kulaklıklar oldukça esnektir
ve kolayca farklı takma pozisyonlarına ayarlanabilir.

İşlevler

Ara bağlantılar
• 3,5 mm (0,14 inç) altın kaplamalı stereo jak fişi ile

sonlandırılmış 1,5 m (4,92 ft) kablo

Regulatory information

Bölge Yasal uyumluluk/kalite işaretleri

Global DOC ISO 22259:2019

Birlikte verilen parçalar

Miktar Bileşen

1 HDP-IHDS Tercüman kulaklığı

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Nominal empedans (Ω) 32 Ω

Frekans tepkisi (-3 dB) (+/-10 dB) 50 Hz – 18000 Hz

1 KHz/mW'ta hassasiyet (dB) 102 +/-3 dB

Toplam harmonik bozulma + gürültü
(%)

<= 1%

Mekanik Özellikler

Boyut (Y x G x D) (mm) 211 mm x 191 mm x 63 mm

Boyut (Y x G x D) (inç) 8.31 in. x 7.52 in. x 2.48 in.

Kablo çapı (mm) 2.70 mm

Kablo çapı (in) 0.11 in

Kablo uzunluğu (m) 1.50 m

Kablo uzunluğu (ft) 4,95 ft

Fiş (mm) (stereo altın kaplamalı) 3,5 mm

Fiş (inç) (stereo altın kaplamalı) 0,14 inç

Ağırlık (g) (kabloyla) 134 g

Ağırlık (lb) (kabloyla) 0.30 lb
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Renkli Siyah

Mikrofon

Kutup modeli Çok yönlü

Frekans (Hz) 50 Hz - 20000 Hz

1 KHz'de empedans (Ω) 2200 ohm +/- %30

Duyarlık (dB) -58 dB +/-3 dB (0 dB = 1 V/
mikrobar, 1000 Hz açık devreyle
gösterilir)

Sipariş bilgileri

HDP-IHDS Tercüman kulaklığı
Tercüman kulaklığı, 3,5 mm (0,14 inç) altın kaplamalı
stereo jak fişi ile sonlandırılmış 1,5 m (4,92 ft) kablo.
Sipariş numarası HDP-IHDS | F.01U.376.902

Aksesuarlar
HDP-IHDPEP HDP-IHDP/IHDS kulak yastığı
HDP-IHDP ve HDP-IHDS için yedek kulak yastıkları
Sipariş numarası HDP-IHDPEP | F.01U.376.901

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
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