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äyteläistä langatonta musiikkia
oistaa jokaisen äänen
lkeä digitaalinen tiedonsiirto, virheetön vastaanotto ja aito CD-äänentoisto tuottavat 
komattoman täyteläisen ja pehmeän äänen. Pannan säätyvä sisäsanka ja pehmeät 
rvatyynyt täydentävät hyvän äänentoiston.

Huippuluokan kuunteluelämys
• Kristallinkirkas (2,4 GHz) digitaalinen tiedonsiirto
• Luonnollinen CD-ääni antaa täydellisen musiikkinautinnon
• Kaksi antennia takaavat 360º vastaanoton
• Akustisesti viritetyt kaiuttimet tuottavat upean äänenlaadun

Mukavat pitkässäkin käytössä
• Itsestään säätyvä sisäsanka asettuu mukavasti
• Ergonomisesti muotoillut korvatyynyt ovat aina sopivat

Helppokäyttöinen
• Pikalataustoiminto lataa kuulokkeen nopeasti
• Säilytä vastaanotintasi näppärässä telakointiasemassa
 



 2,4 GHz:n digitaalinen tiedonsiirto
2,4 GHz:n digitaalisen tiedonsiirron ansiosta tietoja 
ei tarvitse pakata, eikä tietoja häviä lähettimen ja 
kuulokkeiden välillä. Tiedonsiirron lopuksi 
digitaaliset signaalit muunnetaan analogisiksi. 
Lopputuloksena syntyy huippuluokan äänenlaatu, 
pehmeä akustiikka ja minimaalinen signaalihäviö.

Luonnollinen akustiikka
Monipuolinen digitaalinen tiedonsiirtotekniikka 
toistaa alkuperäiset äänet luonnollisina ja 
pakkaamattomina, mikä lisää CD-
musiikkinautintoasi.

Kaksi antennia
Kahden antennin ansiosta ääni välittyy 
keskeytymättömänä antennin asennosta huolimatta. 
Kaksi erillistä antennia sijaitsevat kuulokkeiden 
oikeassa ja vasemmassa korvatyynyssä, mikä takaa 
katkeamattoman äänentoiston ja paremman 
liikkumisen vapauden.

Akustisesti viritetyt
Puhdas, tasapainoinen ääni syntyy kaiutinelementtien 
ammattilaistason virittimissä. Etenkin korkeat äänet 
ja syvät bassoäänet toistuvat äärimmäisen tarkasti.

Itsestään säätyvä sisäsanka
Sisäsanka asettuu automaattisesti pään mukaan, joten 
kuulokkeiden käyttäminen on aina mukavaa.

Älykäs ja nopea lataus
Älykäs ja nopea pikalataustoiminto lataa akun täyteen 
erittäin nopeasti. Sisäinen virtapiiri määrittää akussa 
jäljellä olevan virran määrän ja sovittaa tulojännitteen 
pikalataukseen sopivaksi sekä pidentää akun 
käyttöikää.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz Hz
• Signaali/kohina-suhde: >88 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Automaattinen kanavanvalinta
• Tehollinen alue: 30 m

Käytön mukavuus
• Automaattinen virrankatkaisutoiminto
• Tukiaseman ominaisuudet: Virranilmaisin
• Lataus vähissä -ilmaisin
• Latausilmaisin
• Käyttöaika: +/- 10 tuntia

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite: 6 V/ 1000 mA DC
• Akkulaturi: lataava telakointiasema

Virta
• Kuulokkeiden virtalähde: 3 x AAA akku, ladattava
• Virtalähteen lähetin: 6 V/ 1000 mA DC

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

21,5 x 31,5 x 13,5 cm
• Nettopaino: 0,89 kg
• Kokonaispaino: 1,23 kg
• Taara: 0,34 kg
• EAN: 87 12581 43514 1
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvi

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 42,5 x 23,2 x 31,2 cm
• Nettopaino: 2,67 kg
• Kokonaispaino: 4,22 kg
• Taara: 1,55 kg
• EAN: 87 12581 43516 5
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
•
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