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u

Leves com reprodução de som de alta qualidade

u

Almofadas substituíveis para os auscultadores

u

Disponível com cabo normal ou resistente

u

Almofadas de protecção laváveis para os
auscultadores, de material sólido e disponíveis em
separado

u

Ficha estéreo em ângulo recto com contactos
banhados a ouro

Funções

Especificações Técnicas

Pode ser montado um conjunto opcional de almofadas
de protecção laváveis nestes auscultadores.

Especificações eléctricas
Impedância

32 Ohm por auscultador

Frequência de resposta
áudio

50 Hz a 20 kHz (-10 dB)

Capacidade de
processamento de potência

50 mW

Sensibilidade (1 kHz)

98 dB SPL/auscultador a 1 mW/
auscultador

Especificações mecânicas

Almofadas de protecção laváveis para os
auscultadores
Interligações

• Cabo com 1,3 m (4,25 pés) terminado por uma ficha
estéreo de 3,5 mm (0,14 pol.) em ângulo com
contactos banhados a ouro.

Peso

70 g (0,16 lb)

Acabamento

Antracite (PH 10736) com prateado

Como encomendar
LBB 3443/00 Auscultadores leves

Auscultadores leves para reprodução de som de alta
qualidade, almofadas substituíveis e cabo normal.
N.º de encomenda LBB3443/00

2 | LBB 3443 Auscultadores leves

LBB 3443/10 Cabo resistente para auscultadores leves

Auscultadores leves para reprodução de som de alta
qualidade, almofadas substituíveis e cabo duradouro.
N.º de encomenda LBB3443/10
Acessórios de hardware
LBB 3443/50 Almofadas em esponja para os auscultadores para LBB 3443 (50 pares)

Almofadas de substituição em espuma para LBB 3443
(50 pares).
N.º de encomenda LBB3443/50
HDP‑LWSP Protecções rígidas para as orelhas para
LBB 3443 (50 pares)

Almofadas de substituição rígidas e laváveis para
LBB 3443 (50 pares).
N.º de encomenda HDP-LWSP
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