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 ακουστικά για πραγµατικά ξέγνοιαστη ακρόαση στο σπίτι αλλά και έξω.

ια εµπειρία ακρόασης
αξη οδήγησης ηχείου 40mm που αποδίδει ήχο χωρίς παραµόρφωση
ύστε µε τα ακουστικά σας σε στυλ DJ, αλλά και τριγύρω σας

 έτοιµο
αλώδιο 1,2 µέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο

ώδιο επέκτασης 1,8 µέτρων για µεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.
ρυσος µετασχηµατιστής 24k για εξαιρετικά αξιόπιστη σύνδεση
ασχηµατιστής µε ακροδέκτες 3,5 - 6,35mm για κάθε συσκευή ήχου
διπλούµενο στήριγµα κεφαλής για εύκολη µεταφορά των ακουστικών
ρµατο χειριστήριο ρύθµισης έντασης που απλοποιεί τη ρύθµιση έντασης
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Κλειστό, Άνοιγµα
• Συχνότητα απόκρισης: 15 - 28 000 Hz
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 500 mW
• Ευαισθησία: 106 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 40
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome

Συνδεσιµότητα
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 & 6,3 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Επίχρυση 24 k
• Μήκος καλωδίου: 1,2 µ. + 1,8 µ.
• Τύπος καλωδίου: LC-OFC
• Σύνδεση καλωδίων: ∆ιπλής πλευράς

Ευκολία
• Έλεγχος έντασης ήχου

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

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 2,6 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

50 x 21,5 x 26,3 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,2 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,4 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 11,67 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

52 x 47,5 x 56,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 4,8 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 6,87 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

15 x 9 x 12 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,36 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,2 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,16 κ.
•
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