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Compacto e prático

O cabo retráctil destes auriculares evita o emaranhado de fios e permite uma arrumação 
fácil

Música para os seus ouvidos
• A saída dos graves permite o movimento de ar para som melhorado

Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• Almofadas de borracha muito suaves para um conforto sensacional

Sempre pronto a partir
• A ausência de enrolamento dos cabos simplifica a utilização e o armazenamento
• Cabo retráctil para armazenamento fácil
 



 Saída dos Graves
A saída dos graves permite o movimento de ar para 
som melhorado com graves profundos e ricos.

Almofadas de borracha muito suaves
O material de borracha extremamente suave das 
almofadas tem um toque sensacional e adapta-se 
facilmente à sua orelha. Nunca os auscultadores 
foram tão confortáveis.

Design de cabo retráctil
O cabo retráctil minimiza os emaranhados e é ideal 
para gestão de cabos. Também permite uma 
arrumação fácil dos auscultadores quando não estão 
a ser utilizados.
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Som
• Tipo de magneto: Neodímio
• Frequência de resposta: 20 - 20000 Hz Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 5 mW
• Sensibilidade: 115 dB

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

10,1 x 17,5 x 3 cm
• Peso bruto: 0,053 kg

• Peso líquido: 0,02 kg
• Tara: .033 kg

Embalagem exterior
• Peso bruto: 7,579 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

41 x 37,6 x 46 cm
• Peso líquido: 1,92 kg
• Tara: 5,659 kg

Embalagem Interior
• Peso bruto: ,419 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 19,6 x 18 x 11 cm
• Peso líquido: 0,12 kg
• Tara: 0,299 kg
•
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