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Graves potentes

Seu som fica bem melhor com o tubo de som oval
Fones de ouvido intra-auriculares com recurso de grave potente, conforto e estilo. Os drivers das caixas 

de som proporcionam som potente. Os encaixes de tubo oval têm 3 tamanhos de protetores de 

ouvido para o ajuste ideal e o grave profundo. Com estrutura em metal a vácuo, tem um estilo 

moderno e elegante.

Som de alta qualidade
• Caixas acústicas compactas e eficientes para um som potente e riqueza de graves
• A inserção do tubo oval veda o ruído e proporciona graves profundos

Conforto duradouro
• O tubo de som oval ergonômico garante o encaixe ideal e grande conforto
• 3 tamanhos de protetores de ouvido em silicone macio para um ajuste perfeito

Maior durabilidade
• Dispositivo de diminuição de esforço texturizado e melhor aderência



 3 tams prot ouvido

Os protetores de ouvido vêm em 3 tamanhos 
diferentes: pequeno, médio e grande, para um 
encaixe personalizado perfeito.

Caixas acústicas compactas e eficientes

Caixas acústicas compactas e eficientes garantem um 
encaixe perfeito e produzem um som preciso com 
riqueza de graves, ideal para o seu prazer auditivo.

Tubo de som oval ergonômico
O tubo de som oval ergonômico garante o encaixe 
ideal e grande conforto

Design da inserção do tubo oval
A inserção do tubo oval veda o ruído e proporciona 
graves profundos

Dispositivo de diminuição de esforço 
texturizado
Um dispositivo de diminuição de esforço texturizado 
permite uma junção segura, embora mantendo a 
flexibilidade, entre o cabo e o plugue.
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Som
• Diafragma: PET
• Resposta em frequência: 10 - 22.000 Hz
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 8,6 mm
• Entrada de energia máxima: 20 mW
• Impedância: 16 ohm

Design
• Cor: Rosa

Conectividade
• Tipo de cabo: Cobre
• Conexão por cabo: simétrico
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: folheado a ouro

Embalagem interna
• Embalagem interna (L x L x A): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Peso líquido: 0,0315 kg
• Peso bruto: 0,124 kg
• Peso da embalagem: 0,0925 kg

• GTIN: 2 69 23410 72913 3
• Número de embalagens para o cliente: 3

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 38 x 21 x 15 cm
• Peso líquido: 0,2520 kg
• Peso bruto: 1,248 kg
• Peso da embalagem: 0,9960 kg
• GTIN: 1 69 23410 72913 6
• Número de embalagens para o cliente: 24

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

5 x 17,5 x 3,2 cm
• Peso líquido: 0,0105 kg
• Peso bruto: 0,034 kg
• Peso da embalagem: 0,0235 kg
• EAN: 69 23410 72913 9
• Tipo de colocação em prateleiras: Modelo
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Modelo

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

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

Especificações
Fone de ouvido intra-auricular
Rosa
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