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iFi νεοδυµίου, υψηλής ακρίβειας για έξοχο ήχο από ψηφιακές πηγές ήχου.

ια εµπειρία ακρόασης
µικό καλώδιο Linear Crystal Oxygen Free Copper υψηλής ποιότητας

ύµµατα ακουστικών ανοικτά πίσω που βελτιώνουν ήχο & ροή αέρα
ιστοποιηµένο για ψηφιακό ήχο, για κορύφωση της µουσικής εµπειρίας

χάσετε ότι τα φοράτε!
ίστε το στην προτίµησή σας για µεγαλύτερη άνεση όταν το φοράτε πολύ
τήριγµα κεφαλής Flexi-Fit™ εξασφαλίζει µέγιστη εφαρµογή

 έτοιµο
σπώµενο καλώδιο για µεγάλη διάρκεια ζωής & εύκολη αποθήκευση
τί αποθήκευσης ακουστικών για φύλαξη και προστασία
αλώδιο µονής πλευράς µειώνει το µπλέξιµο και βελτιώνει την άνεση
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Ηµι ανοιχτό
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Πηνίο φωνής: CCAW
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 5 - 40.000 Hz Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 1500 mW
• Ευαισθησία: 106 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 50

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Μονής πλευράς
• Μήκος καλωδίου: 4 µ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 & 6,3 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Επίχρυση 24 k
• Τύπος καλωδίου: LC-OFC

Αξεσουάρ
• Βύσµα τροφοδοτικού: 3,5-6,3 χιλ.

∆εδοµένα συσκευασίας
• 12NC: 908210001466
• EAN/UPC/GTIN: 8710895751131
• Μήκος: 290 χιλ.
• Πλάτος: 255 χιλ.
• Ύψος: 125 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 8710895785990
• Ποσότητα: 2
• Μήκος: 275 χιλ.
• Πλάτος: 270 χιλ.
• Ύψος: 310 χιλ.
•
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