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nolojisine sahip kulak içi kulaklıklar, daha dengeli, doğal bir ses verir ve 

ında daha iyi koruma sağlayan taşıma kılıfına sahiptir.

larınıza dolan müzik
dimyum mıknatıs, bas performansını ve hassasiyeti artırır
havalandırma, yüksek ses tonlarını ve bas tonlarını dengeler

e yaşam tarzınıza tam uyacak şekilde yapıldı
m hoparlör sürücüsü, kullanım rahatlığını en iyi duruma getirir
k yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır

aman yola çıkmaya hazır
ma çantası, kulaklığınızı kullanılmadığı zaman korur
anıklı Flexi-Grip, güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar
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Ses
• Akustik sistem: Açık
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Diyafram: mylar dome
• Ses bobini: Bakır
• Frekans tepkisi: 12 - 22 000 Hz
• Empedans: 16 Ohm
• Maksimum güç girişi: 50 mW
• Hassasiyet: 106 dB
• Hoparlör çapı: 15 mm
• Tip: Dinamik

Bağlanabilirlik
• Kablo Bağlantısı: İki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 1,0 m
• Konektör: 3,5 mm stereo
• Bağlantı kaplaması: Nikel kaplama
• Kablo tipi: Bakır

Aksesuarlar
• Taşıma çantası

İç Karton
• 12NC: 908210004264
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87989 7

• Brüt ağırlık: 0,441 kg
• Yükseklik: 130 mm
• Uzunluk: 162 mm
• Miktar: 6
• Dara ağırlığı: 0,129 kg
• Genişlik: 162 mm

Dış Karton
• 12NC: 908210004264
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87990 3
• Brüt ağırlık: 7.943 kg
• Yükseklik: 558 mm
• Uzunluk: 346 mm
• Miktar: 96
• Dara ağırlığı: 0,887 kg
• Genişlik: 346 mm

Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210004264
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87896 8
• Brüt ağırlık: 0,052 kg
• Yükseklik: 20 mm
• Uzunluk: 152 mm
• Dara ağırlığı: 0,022 kg
• Genişlik: 111 mm
•
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lerinde daha yüksek hassasiyette, 
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i sağlamak için en iyi malzemedir.

v yapan özel tasarlanmış yarıklar, 
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rücüsü
lığı için yeterince küçük ve keskin, 
 sesler vermek için yeterince 
arlör sürücüsü, dinleme keyfi için 
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önler ve bas performansını da 
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bölüm, kablo bağlantısını, 
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ur.
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