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u Ampla gama de frequências para assegurar uma
reprodução de som de alta qualidade

u Encaixe confortável e ajuste fácil graças ao design
ergonómico ultraleve

u Higiénicos e muito fáceis de limpar

u O laço de aço inoxidável mantém a forma durante a
vida útil

Estes elegantes auscultadores para intérpretes e
participantes asseguram uma reprodução de som de
alta qualidade, graças à sua ampla gama de
frequências. O design ultraleve e ergonómico torna a
utilização destes auscultadores tão confortável que
nem repara neles, permitindo-lhe horas de uso.
Como estes auscultadores não têm almofadas de
proteção, os auriculares podem ser sempre facilmente
limpos com um toalhete higiénico, assegurando a
máxima higiene para os participantes e intérpretes.
O laço da mola de aço inoxidável mantém a forma
durante todos a vida útil do produto. Os auscultadores
são extremamente flexíveis e podem ser facilmente
ajustados para diversas posições de utilização.

Funções

Interligações
• Cabo com 1,5 m (4,92 pés) terminado por uma ficha

estéreo de 3,5 mm (0,14 pol.), com contactos
banhados a ouro.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE

Peças incluídas

Quantidad
e

Componentes

1 Auscultadores de alta qualidade HDP‑HQ

1 Tomada estéreo com contactos banhados a ouro de
3,5 mm (0,14 pol.) para adaptador de ficha de 6,3 mm
(0,25 pol.)

Especificações Técnicas

Especificações elétricas

Impedância 32 ohms

Frequência de resposta
áudio

20 Hz – 20 kHz

Sensibilidade 113 +/-3 dB SPL/mW (a 32 ohms)

THD: 1% a 1 kHz a 1 mW



Especificações mecânicas

Dimensões 199 x 156 mm (7,83 x 6,14 pol.)

Diâmetro das almofadas
auriculares

53 mm (2,10 pol.)

Diâmetro do cabo 2,5 mm (0,10 pol.)

Comprimento do cabo 1. 5 m (4,92 pés)

Ficha (estéreo com
contactos banhados a ouro)

3,5 mm (0,14 pol.)

Peso (com o cabo) 108 g (0,24 lb)

Cor Preto com aço inoxidável

Como encomendar

Auscultadores de alta qualidade
Auscultadores leves de alta qualidade para intérpretes
e participantes, com cabo de 1,5 m (4,92 ft) terminado
por uma ficha estéreo com contactos banhados a ouro
de 3,5 mm (0,14 pol.) que inclui um adaptador de
3,5 mm (0,14 pol.) a 6,3 mm (0,25 pol.).
N.º de encomenda HDP-HQ
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