
Bnflun HiFi-stereo horlurar BS-108 

Frekvensomfang 30-20.000 Hz 

HiFi-stereo horlurar 
i professionell klass 
BS-108 horlurar har konstruerats for 
att kunna tillgodose de hogsta an-
sprak. Robust konstruktion gor dem 
taliga mot slag och stotar. Justerbar, 
fjadrande bygel. Dronmusslorna ar 
vatskefyllda och gjorda att passa 
huvudets form. Darmed dampas allt 
yttre, storande ljud. Hif i-hortelefonerna 
ar inbyggda i akustiskt anpassade 
holjen, vilket ger ovanligt jamn 
frekvensgang. Dronmusslorna kan av-
tagas och ar latta att tvatta mod tval 
och vatten. 

Tekniska data: 

Frekvensomfang 30-20.000 Hz. 
Impedans 50 Ohm. Kan anslutas till 
aniaggningar med 4, 8 eller 16 Ohms 
utgangar. Anvand heist 4 Ohms 
utgang. 
Maximal effekt - tal upp till 60 W 
per kanal. 
Distorsion — mindre an 1 % vid max 
ljudvolym, 120 dB. 
Anslutningskabel — 4-polig ledare for 
isolering av kanalerna vid behov. Om 
gemensam jord inte kan anvandas vid 
aniaggningen, skall treledarkontakten 
klippas av och tradarna paras ihop 
enligt foljande: 

vanster kanal hoger kanal 
signal gron vit 
jord svart rod 
Farg — ljusgra holjen med morkgra, 
mjukpolstrade oronmusslor och Ijusgrd 
bygel med svart skumgummikudde. 
Vikt 0,53 kg. 
O B S ! BS-108 horlurar ar kansliga 
instrument, som kan skadas av trans-
ienter (plotsliga, kraftiga, korta Ijud-
stotar). For att undvika for stor be-
lastning, kopplar man bort lurarna, nar 
de inte anvandes. Vrid inte pa storre 
ljudstyrka an normal lyssningsniva. 
Vrid volymratten till noll-laget fore 
anslutning av horlurarna. Install dar-
efter onskad ljudstyrka. 



Varning: gemensam jord! Vissa 
stereoforstarkare har ingen gemensam 
jordledning, sarskilt de med fas-
omkopplare eller de som ar forsedda 
med en mittkanalutgang. Om radio-
mottagaren eller forstarkaren saknar 
utgang for horlurar i frontpanelen, 
maste sarskilda atgarder vidtagas for 
att ansluta lurarna till hogtalar-
utgangarna. Detta ar sarskilt viktigt i 
fraga om transistorsiserade forstarkare, 
som inte har utgangstransformatorer. 
Innan man ansluter en kontrollbox 
till en forstarkare med en fasomkopp-
lare, skall man forvissa sig om att 

hogtalarna ar i ratt fas med omkopp-
laren i normallaget. Denna omkopplare 
fungerar inte i sitt andra lage, nar 
aniaggningen har gemensam jord. 
Darfor skall den aldrig bringas ur sitt 
normallage. Genom detta undvikes 
ocksa att svara skador uppkommer 
hos slutsteget i ovannamnda transis-
toriserade aniaggning. 

Har Ni nagra fragor betraffande 
anslutningen av vara horlurar till Er 
aniaggning — ta kontakt med narmaste 
HiFi-specialist eller Braun Electric 
for narmare upplysningar. 

Braun Electric Svenska AB 
HiFi-avdelningen 

Huvudkontor 
Box 134, V Frolunda 1 
Telefon 031/45 05 50 

Fil ial: 
Fack, Lidingo 5 
Telefon 08/775 01 10 

Fil ial: 
Box 5103, Malmo 5 
Telefon 040/638 56, 638 57 
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