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Bogate brzmienie basów

Muzyka brzmi lepiej dzięki owalnym wkładkom
Wysokiej klasy słuchawki douszne oferują doskonałe basy, wygodę i styl. Ich wydajne przetworniki 

głośnikowe zapewniają potężny dźwięk, a owalne wkładki mają 3 rozmiary nasadek, dzięki czemu 

gwarantują odpowiednie dopasowanie i głębokie basy. Próżniowe metalowe obudowy wyglądają 

elegancko i stylowo.

Wysokiej jakości dźwięk
• Kompaktowe, wydajne głośniki gwarantują potężne brzmienie i głębokie tony niskie
• Owalne wkładki separują hałas otoczenia i zapewniają głębokie tony niskie

Niezrównany komfort
• Ergonomiczne, owalne wkładki zapewniają optymalny komfort i przyleganie
• Miękkie, silikonowe nasadki w 3 rozmiarach idealnie przylegają do uszu

Większa wytrzymałość
• Reduktor naprężeń o specjalnej fakturze gwarantuje trwałość i bezpieczny uchwyt



 Kompaktowe, wydajne głośniki

Kompaktowe, wydajne głośniki zapewniają dokładne 
dopasowanie do uszu oraz wierne odwzorowanie 
dźwięku wraz z głębokimi tonami niskimi, oferując 
pełnię wrażeń podczas słuchania.

Ergonomiczne, owalne wkładki
Ergonomiczne, owalne wkładki zapewniają 
optymalny komfort i przyleganie

Owalne wkładki
Owalne wkładki separują hałas otoczenia i 
zapewniają głębokie tony niskie

Reduktor naprężeń o specjalnej fakturze
Reduktor naprężeń o specjalnej fakturze stanowi 
trwałe, a przy tym elastyczne połączenie między 
przewodem słuchawek a wtykiem.

Nasadki douszne w 3 rozmiarach

Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, 
średnim i dużym), co pozwala na dokładne 
dostosowanie do potrzeb użytkownika.
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Dźwięk
• Membrana: Tworzywo PET
• Pasmo przenoszenia: 10–22 000 Hz
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Czułość: 107 dB
• Średnica głośnika: 8,6 mm
• Maksymalna moc wejściowa: 20 mW
• Impedancja: 16 om

Wzornictwo
• Kolor: Złote

Możliwości połączeń
• Typ przewodu: Miedziany
• Połączenie przewodowe: symetryczny
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: pozłacane

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,9 x 9,5 x 6 cm
• Waga netto: 0,0315 kg
• Waga brutto: 0,124 kg
• Ciężar opakowania: 0,0925 kg

• GTIN: 2 69 23410 72911 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 3

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

38 x 21 x 15 cm
• Waga netto: 0,2520 kg
• Waga brutto: 1,248 kg
• Ciężar opakowania: 0,9960 kg
• GTIN: 1 69 23410 72911 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 24

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

5 x 17,5 x 3,2 cm
• Waga netto: 0,0105 kg
• Waga brutto: 0,034 kg
• Ciężar opakowania: 0,0235 kg
• EAN: 69 23410 72911 5
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

1,3 x 2,1 x 1,3 cm
• Waga: 0,0105 kg
•
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