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 λαιµού που αντικατοπτρίζει τη διάθεσή σας!

λαιµού Bubbles σάς προσφέρει χρωµατικές επιλογές που ταιριάζουν µε τη 

 και ένα νέο στυλ µεταφοράς. Είναι ιδανικό για να κρεµάτε το κοµψό MP3 

εύγοντας το µπλέξιµο των καλωδίων!

ρµόστε τα στις προτιµήσεις σας
τας λαιµού ταχείας αποδέσµευσης για εύκολη αποσύνδεση
υρόµενοι µηχανισµοί ασφάλισης τακτοποιούν τα καλώδια

σµένο ειδικά για εσάς
ιασµός συµβατός µε i-Phone για να απολαµβάνετε µουσική στο i-Phone
ρά χρώµατα που δίνουν µοντέρνο χαρακτήρα στα ακουστικά

ική στ' αυτιά σας
νοίγµατα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο
δηγοί ηχείων νεοδυµίου παρέχουν απόλυτα ισορροπηµένο ήχο

γαλύτερη διάρκεια χρήσης
εκτική σχεδίαση Flexi-Grip για ισχυρή και ευέλικτη σύνδεση
τερα µαλακά καλύµµατα για τα αυτιά για απόλυτη άνεση
τας από µαλακό υλικό για ακόµη πιο άνετη εφαρµογή
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο
• Συχνότητα απόκρισης: 16 - 22 000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 100 mW
• Ευαισθησία: 108 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 13,5 mm
• Τύπος: ∆υναµική

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: ∆ιπλή παράλληλη, 

συµµετρική
• Μήκος καλωδίου: 0,3 µ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Τύπος καλωδίου: Χάλκινο

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 42955 3
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ

• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 
10,23 x 17,6 x 3,65 εκ.

• Μικτό βάρος: 0,0535 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,017 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,0365 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 42957 7
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 96
• Μικτό βάρος: 10,6 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

56,6 x 54,8 x 41,3 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,632 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 8,968 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 42956 0
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Μικτό βάρος: 0,565 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

27,2 x 13,2 x 19 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,102 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,463 κ.
•
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