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Προσα
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Για µε
• Ιµάν
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• ∆ιάτ
• Ανθ
άκι λαιµού για µέγιστη άνεση

ιµάντα λαιµού και µηχανισµό ταχείας αποδέσµευσης. Τα επεκτάσιµα ακουστικά από 

σούκ διοχετεύουν τον ήχο απευθείας στα αφτιά για µεγαλύτερη ηχητική απόλαυση, ενώ 

αλακός ιµάντας λαιµού είναι ιδανικός για τη µεταφορά όλων των µικρού µεγέθους audio 

ρµόστε τα στις προτιµήσεις σας
τας λαιµού ταχείας αποδέσµευσης για εύκολη αποσύνδεση
ηστο κλιπ Twist & Release για γρήγορη αποσύνδεση του player
υρόµενοι µηχανισµοί ασφάλισης τακτοποιούν τα καλώδια

ύστε ποιοτικό ήχο
τάσιµα ακουστικά µαλακού καουτσούκ για διοχέτευση µπάσων στο αφτί
νήτης νεοδυµίου που βελτιώνει την απόδοση µπάσων και την ευαισθησία
νοίγµατα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο

γαλύτερη διάρκεια χρήσης
τας από µαλακό υλικό για ακόµη πιο άνετη εφαρµογή
αλύµµατα αυτιών που βελτιώνουν την άνεση και την απόκριση των µπάσων
αξη οδήγησης ηχείου 15mm που βελτιώνει την άνεση όταν το φοράτε
εκτική σχεδίαση Flexi-Grip για ισχυρή και ευέλικτη σύνδεση
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Συχνότητα απόκρισης: 8 - 24 000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 108 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 15 χιλ.
• Τύπος: ∆υναµική

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: ∆ιπλή παράλληλη, 

συµµετρική
• Μήκος καλωδίου: 0,3 µ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Επίχρυση 24 k
• Τύπος καλωδίου: OFC

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,548 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

23,3 x 18,5 x 11,3 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,39 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,158 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 9,54 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

48 x 40 x 48 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,728 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 7,812 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,9 x 22 x 3 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,065 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,018 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,047 κ.
•
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Κύρια ση
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Ο ιµάντας λ
µηχανισµό α
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Εύχρηστο
Το εύχρηστ
γρήγορο τρ
player από τ
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Συρόµενο
Οι συρόµεν
καλώδια ώσ
µεσαίος ρυθ
ασφαλή εφ

Επεκτάσιµ
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µεγαλύτερη

Μαγνήτης
Το νεοδύµι
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Ανοίγµατ
Τα ανοίγµατ
για καλύτερ
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Άνετα επι
Το ειδικό σ
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ακούτε.
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τακτοποιηµένα και ασφαλή. Ο 
εθος του περιλαίµιου για ιδιαίτερα 

ικά (µαλακό καουτσούκ)
ικά έχουν µια µικρή προέκταση 
 απευθείας στο αυτί: για 
 µέσω καλύτερης και 
ς εµπειρίας µπάσων.

υ
λύτερο υλικό για την παραγωγή 
δίων που σηµαίνει µεγαλύτερη 
ωνής, καλύτερη απόκριση 
 ποιότητα ήχου.

at
t επιτρέπουν την κίνηση του αέρα 
αθιά, πλούσια µπάσα.

ό υλικό
αι κατασκευασµένος από 
 άνεση στο φόρεµα.

α αυτιών
 πολυτελή υλικά για τα 
ιών εξασφαλίζουν άψογη 
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