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เข้าชุดกัน
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ีคู่หูคุณ
หล็กนีโอไดเมียม ช่วยเพิ่มพลังเสียงเบสและความไว
เสียงคู่จะรักษาสมดุลของเสียงแหลมและเสียงเบส

ับตัวตนและไลฟ์สไตล์ของคุณ
ับเสียงขนาด 15 มม. ช่วยให้สวมใส่ได้สะดวกสบาย
น้ำรองหูฟังที่ช่วยให้ใส่สบายยิ่งขึ้นและฟังเสียงเบสได้ดียิ่งขึ้น

ตัวไปได้เสมอ
อกแบบแบบ Flexi-Grip ที่ทนทาน ทำให้เชื่อมต่อได้อย่างยืดหยุ่น
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เสียง
• ระบบเสียง: เปิด
• ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
• คอยล์เสียง: ทองแดง
• ไดอะแฟรม: Mylar dome
• การตอบสนองต่อความถี่: 12 - 22 000 เฮิร์ตซ์
• ความต้านทาน: 16 โอห์ม
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 50 mW
• ความไว: 106 dB
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 15 มม.
• ประเภท: ไดนามิค

การเชื่อมต่อ
• การต่อสายเคเบิล: ขนานสองสาย, สมมาตร
• ความยาวสายเคเบิล: 1.0 ม.
• ช่องเสียบ: สเตอริโอ 3.5 มม.
• ผิวของตัวเชื่อมต่อ: ชุบโครเมียม
• ประเภทสายเคเบิล: ทองแดง

ด้านในกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: .93 lb
• ด้านในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

7.2 x 7.1 x 4.6 นิ้ว
• น้ำหนักสุทธิ: .174 lb
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .756 lb

ด้านนอกกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: 17.752 lb
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

15.4 x 15 x 20.2 นิ้ว
• น้ำหนักสุทธิ: 2.784 lb
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 14.968 lb

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

3.9 x 7 x 1.2 นิ้ว
• น้ำหนักสุทธิ: .104 lb
• น้ำหนักสุทธิ: .029 lb
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .075 lb
•

หูฟังชนิดใส่ในหู
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