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รับเดินทางที่ดีเยี่ยม
บกวนน้ำหนักเบาแบบพับได้เหมาะสำหรับใช้บนรถ รถไฟ หรือเครื่องบิน

อย่างยิ่งสำหรับการฟังในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง
ดปเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อระบบความบันเทิงบนเครื่องบิน
ดปเตอร์ขนาด 3.5 - 6.35 มม. ใช้เสียบกับเครื่องเสียงได้ทุกประเภท
ตเตอรี่ให้มาด้วย คุณจึงสามารถใช้เครื่องได้ทันที
เป๋าใส่สำหรับป้องกันหูฟังของคุณเมื่อไม่ใช้งาน
็กทรอนิกส์ในตัวโดยไม่จำเป็นต้องมีกล่องใส่

พับเก็บได้แบบคาดศีรษะสำหรับพกพาไปสถานที่ต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ีคู่หูคุณ
กับการฟังเพลงได้มากขึ้นแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง
ิดเพลินกับประสิทธิภาพดีที่สุดในประเภทเดียวกัน และคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม
หล็กนีโอไดเมียม ช่วยเพิ่มพลังเสียงเบสและความไว

ับตัวตนและไลฟ์สไตล์ของคุณ
น้ำรองหูฟังที่ช่วยให้ใส่สบายยิ่งขึ้นและฟังเสียงเบสได้ดียิ่งขึ้น
บปิดทั้งใบหูเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม
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เสียง
• การลดเสียงรบกวน: 50-1,500Hz, >10dB ที่ 300Hz
• เอฟเฟกต์การตัดเสียงรบกวนรอบข้าง: ~10 dB ที่ 

300 Hz
• ระบบเสียง: เปิด
• ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
• คอยล์เสียง: ทองแดง
• ไดอะแฟรม: Mylar dome
• การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 20 000 เฮิร์ตซ์
• ความต้านทาน: 25 โอห์ม (เปิด), 47 โอห์ม (ปิด)
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 500 mW
• ความไว: 102 dB
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.
• ประเภท: ไดนามิค

การเชื่อมต่อ
• ความยาวสายเคเบิล: 1.5 ม.
• ช่องเสียบ: สเตอริโอ 3.5 มม.
• ผิวของตัวเชื่อมต่อ: ชุบโครเมียม
• ประเภทสายเคเบิล: OFC

อุปกรณ์เสริม
• ตัวแปลงเต้าเสียบ: มี, 3.5-6.3 มม.
• ปลั๊กสำหรับใช้บนเครื่องบิน: มี, 2 * 3.5 มม.
• แบตเตอรี่: มี, แบตเตอรี่ R03/AAA 1.5 V
• กระเป๋าสำหรับจัดเก็บ

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

20.4 x 22.6 x 9.2 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: .153 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: .439 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .286 กก.

ด้านนอกกล่อง
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

39 x 22 x 23 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 1.758 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 2.654 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .896 กก.
•

หูฟังขจัดเสียงรบกวน
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