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Słuchawki David Clark model H3530 
 

Wybierane Przez Największe Linie Lotnicze i Agentów Handlingowych 

 

 
 

• Precyzyjne ustawianie mikrofonu dzięki 
elastycznemu wysięgnikowi  

• Dynamiczny Mikrofon Aktywny  M-1A zapewnia 
znaczną redukcję hałasu  

• Miękkie Poduszki pod pałąkiem słuchawek i 
obrzeża na uszy zapewniają niezrównany komfort 
pracy 

• 76cm Przewód Prosty  z zatrzaskiwanym złączem 
(SC-298) i odpowiednio dobierane łączniki z 
klipsem C35-XX (patrz poniżej) 

• Odporny na korozję, chromowany pałąk i pałąk 
słuchawek 

• Certyfikowana Redukcja Hałasu Rzędu 24dB*  
• Maksymalna odporność i niezawodność  
• Łączniki z klipsem są wyposażone w złącze PJ-

051   
 
 
 
 

POZIOM TŁUMIENIA HAŁASU - MODELE H3530 i H3531 

Częstotliwość (Hz) 125 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000

Tłumienie (dB) 14.3 21.5 27.1 31.8 36.0 39.6 41.8 39.7 37.0

NRR 
24 dB 

Odchylenie standardowe 3.3 2.4 1.5 1.6 1.3 2.1 2.1 2.0 1.3
 

 
 
 
 

C35-XX ŁĄCZNIK  Z KLIPSEM 
 

Łączy zestaw nagłowny H3530 z samolotem. Jest wyposażony w przełącznik Przyciśnij-i-Mów (PTT) do włączania mikrofonu. 
Funkcja ta jest niezbędna do wyeliminowania hałasu otoczenia, tak aby nie zakłócał komunikacji pomiędzy załogą a wieżą w 
czasie trwania operacji push-back. Klips na pasek pozwala wygodnie przypiąć łącznik do ubrania lub paska. Wysokiej jakości 
komponenty i konstrukcja zapewniają dodatkową odporność w ekstremalnych warunkach. Kable są ekranowane dla ochrony 
przeciw zakłóceniom radiowym i są wykonane z materiałów odpornych na chemikalia, co zapewnia niespotykaną odporność. 
 

Złącze z Klipsem jest oferowane z prostymi lub skręcanymi kablami w różnych długościach 
W zamówieniu prosimy podać numer pożądanego modelu łącznika z klipsem. 
  
 

• C35-16 Kabel Prosty 
 

• C35-30 Kabel Prosty 
 

• C35-26 Kabel Skręcany 
 

• C35-08 Kabel Skręcany 

  

 

UWAGA: Numer po myślniku oznacza długość kabla z stopach!  
(prosimy dokładnie przeliczyć podane wartości w celu uniknięcia pomyłki) 
 


