Of icja lny dys trybu to r f irmy Da vid Cla rk

www .nav ox .pl

Motorowodny System Interkom 9800

Zestawy Nagłowne Systemu 9800
i Systemu SOLO
Cechy Zestawów Nagłownych
•
•
•
•
•
•
•

Zapewniają optymalne tłumienie hałasu (23db NRR)
Konstrukcja ze stali nierdzewnej
Wodoodporne złącza i wysokoodporne wykończenia kabli zapewniają niezawodność w warunkach
morskich
Noszone Na lub Za głową
Nisko uciskowe pałąki słuchawek z Komfortowymi, Żelowymi Uszczelkami Uszu maksymalizującymi
komfort noszenia
Wodoodporny wyciszający hałas tła mikrofon M-87
Obrotowe wysięgniki pozwalają na noszenia mikrofonu z prawej lub lewej

Opis
Motorowodny System Interkomu 9800 jak i system SOLO jest idealnym rozwiązaniem komunikowania się
typu interkom/radio używanym w wymagających warunkach morskich. Komponenty Serii 9800 zapewniają
niezawodność i efektywne rozwiązanie problemu komunikacji na szybkich, głośnych łodziach motorowych,
jak i na innych jednostkach typu wyścigowego lub rekreacyjnego.
Zestawy Nagłowne Serii 9800 zostały specjalnie zaprojektowane ab sprostać trudnym, morskim warunkom
pogodowym. Większość komponentów, z których zostały zbudowane Zestawy Nagłowne wykonane są ze
stali nierdzewnej aby oprzeć się agresywnemu wpływowi soli i warunkom panującym na łodziach.
Wyczerpujące testy pozwoliły na opracowanie wyciszającego hałas i wodoodpornego mikrofonu. Dzięki temu
zredukowano hałas silników przedostający się do systemu interkom.
Wykonany ze stali nierdzewnej, druciany wysięgnik mikrofonu, umożliwia dowolne umiejscowienie
mikrofonu, zarówno po prawej jak i po lewej stronie słuchawek.
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Najlepsze pod względem komfortu Zestawy Nagłowne Serii 9800 wyposażone są w Komfortowe, Żelowe
Uszczelki Uszu. Uszczelki te są opatentowane i są lżejsze o 26% i zapewniają o 30% więcej miejsca na uszy
podnosząc jednocześnie komfort użytkowania.
Najważniejszą cechą Zestawów Nagłownych jest funkcja redukcji hałasu. Pasywne, certyfikowane tłumienie
hałasu na poziomie 23dB (NRR) skutecznie chroni aparat słuchowy użytkownika.

Model
Noszone
Noszone
Noszone
Noszone
Noszone

Na Głowie
H9832
Z Tyłu Głowy
H9842
Z Tyłu Głowy (Czarne)
H9842BK
Z Tyłu Głowy (Czarne) z przełącznikiem on/off na muszliH9842SK
Z Tyłu Głowy z mikrofonem „Gardłowym”
H9842TM

Specyfikacja
Zasilanie
Do 50 mW
Wykończenie
Stal nierdzewna
Rozmiary
Jeden Rozmiar
Wyłącznik mikrofonu Tak
Zakres temperatur -20 C to +70 C
Zakres wilgotności 0-95% bez kondensacji
Waga
0.55 kg
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