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Kendinizi müzikle çevreleyin

Patentli sanal surround ses tasarımı
Patentli 'yansımalı hoparlör' tasarımıyla müziği hissedin. Sizi konser kalitesinde kuşatan bir 
ses deneyimi sağlayan surround ses etkisi. 4 kapak boyutuyla rahatça takabilirsiniz.

Kulaklarınıza dolan müzik
• Gerçekçi ve eksiksiz ses etkisi için surround ses tasarımı
• Neodimyum mıknatıs, bas performansını ve hassasiyeti artırır
• 24k altın kaplama fiș sayesinde olağanüstü güvenilir bağlantı

Size ve yașam tarzınıza tam uyacak șekilde üretildi
• 13,5 mm'lik hoparlör sürücüsü, konforu artırır
• 4 kapak boyutuyla rahatça takabilirsiniz

Her zaman yola çıkmaya hazır
• Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar
• Saklama çantası dahildir



 Surround ses etkisi

Bu patentli 'yansımalı hoparlör' tasarımı, sizi konser 
kalitesinde kușatan bir ses deneyimi sağlayan 
surround ses etkisi yaratır

Neodimyum mıknatıs
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek 
hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas 
tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak 
için en iyi malzemedir.

24k Altın kaplama fiș
Fișteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede 
güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.

13,5 mm'lik hoparlör sürücüsü
Tașıma rahatlığı için yeterince küçük, sesleri 
bozulmadan vermek için yeterince büyük ve dinleme 
keyfi için ideal boyuttadır.

4 farklı boyda kauçuk kapak

Artık XS boyutu da var! - 4 kapak boyutuyla rahatça 
takabilirsiniz

Flexi-Grip tasarımı

Yumușak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, 
normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda 
olușacak hasardan korur.

Saklama çantası dahildir
Saklama çantası dahildir
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Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 3,3 x 5,2 x 2,2 cm
• Ağırlık: 0,013 kg

Ses
• Akustik sistem: açık
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: CCAW
• Frekans tepkisi: 12 - 22 000 Hz
• Empedans: 16 ohm
• Maksimum güç giriși: 50 mW
• Hassasiyet: 104 dB
• Hoparlör çapı: 13,5 mm
• Tip: Dinamik

Bağlantı
• Kablo Bağlantısı: iki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör: 3,5 mm
• Konektör kaplaması: altın kaplama
• Kablo tipi: OFC

Aksesuarlar
• Dahil: koruyucu çanta

İç Karton
• EAN: 87 12581 50030 6
• Brüt ağırlık: 0,3 kg
• İç karton (L x G x Y): 10,7 x 10,4 x 19,1 cm
• Net ağırlık: 0,102 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 0,198 kg

Dıș Karton
• EAN: 87 12581 50031 3
• Brüt ağırlık: 2,79 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 23,6 x 23 x 42,2 cm
• Net ağırlık: 0,816 kg
• Ambalaj sayısı: 24
• Dara ağırlığı: 1,974 kg

Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Sahte
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 17 x 3 cm
• EAN: 87 12581 50029 0
• Brüt ağırlık: 0,076 kg
• Net ağırlık: 0,034 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Sahte
• Dara ağırlığı: 0,042 kg
•
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