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u IC especialmente concebido para permitir o máximo
desempenho e uma longa duração das pilhas

u Componentes electrónicos de recarga integrados no
chip, garantem um excelente desempenho no
carregamento

u Display LCD de 2 dígitos com indicação do estado
da pilha e da recepção

u O número de canais disponíveis é sempre o mesmo
que o número de canais em utilização pelo sistema,
eliminando a necessidade de passar por canais não
utilizados

Estes receptores de bolso, concebidos
ergonomicamente, integram a mais recente tecnologia
electrónica, incluindo um IC especialmente concebido,
para garantir um máximo desempenho e uma longa
duração das pilhas. Os receptores de bolso podem ser
utilizados para distribuição de idiomas e música.

Funções

• O sinal de áudio é automaticamente desactivado
quando o sinal é demasiado fraco, garantindo que o
utilizador recebe apenas áudio de alta qualidade

• Pode ser usado com pilhas não recarregáveis (2x
pilhas alcalinas AA, não incluídas) ou com uma bateria
recarregável NiMH LBB 4550/10, ecológica, (não
incluídas)

• Sem consumo energético enquanto o auscultador
estiver desligado

• Mola para uma fácil utilização
• Modo de medição para fácil verificação da cobertura

do radiador
• Design atraente e elegante
• Até 200 horas de operação com pilhas alcalinas
• Até 75 horas de operação com bateria
• Recarrega-se totalmente, a partir do zero, em 1 hora e

45 minutos

Controlos e indicadores
• Visor LCD de 2 dígitos com número de canal,

indicação do estado da pilha e da recepção
• Botão para ligar/desligar
• Regulador de controlo do volume
• Botões para cima/para baixo de selecção de canais
• LED indicador de carregamento

Interligações
• Tomada de saída para jack estéreo de 3,5 mm

(0,14 pol.) para auscultadores
• Contactos de pilha para utilização com pilhas

alcalinas AA
• Conector para utilização com baterias LBB 4550/10
• Contactos de carregamento à esquerda do receptor

de bolso para compatibilidade com unidades de
carregamento LBB 4560

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Nível de irradiação de IV 4 mW/m2 por portadora

Ângulo de meia sensibilidade ± 50°

Nível de saída de
auscultadores a 2,4 V

450 mVrms (palavra com o volume
máximo, auscultador de 32 ohm)



Gama de frequências de saída
de auscultadores

20 Hz a 20 kHz

Impedância de saída de
auscultadores

32 ohm a 2 kohm

Relação sinal/ruído máx. 80 dB(A)

Tensão de alimentação 1,8 a 3,6 V, nominal 2,4 V

Consumo de energia a 2,4 V
(tensão da bateria)

15 mA (palavra com o volume
máximo, auscultador de 32 ohm)

Consumo energético
(repouso)

< 1 mA

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P) 155 x 45 x 30 mm
(6,1 x 1,8 x 1,2 pol.)

Peso  

 excluindo bateria 75 g (0,16 lb)

 incluindo bateria 125 g (0,27 lb)

Cor Antracite com prateado

Como encomendar

LBB 4540/04 Receptor de bolso
Receptor de bolso Integrus de 4 canais.
N.º de encomenda LBB4540/04

LBB 4540/08 Receptores de bolso
Receptor de bolso Integrus de 8 canais.
N.º de encomenda LBB4540/08

LBB 4540/32 Receptor de bolso
Receptor de bolso Integrus de 32 canais.
N.º de encomenda LBB4540/32

Acessórios de hardware

LBB 4550/10 Pack de pilhas NiMH Integrus (10 unid.)
Conjuntos de pilhas NiMH Integrus para receptores de
bolso (10 unidades).
N.º de encomenda LBB4550/10

LBB 4550/00 Pack de pilhas NiMH
Conjuntos de pilhas NiMH Integrus para receptores de
bolso.
N.º de encomenda LBB4550/00

LBB 4560/00 Mala para carregamento
Mala para carregamento Integrus para receptores de
bolso, para uso portátil.
N.º de encomenda LBB4560/00

LBB 4560/50 Armário para carregamento
Armário para carregamento Integrus para receptores
de bolso, para uso portátil.
N.º de encomenda LBB4650/50
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