
yylikysymys
T
Kaulahih

Kaulahihnam

ohjaavat ään

kaulahihna s

Säädä
• Pika
• Irro
• Liu'u

Nauti
• Pehm
• Neo
• Bass

Käytä
• Tod
• Kor
• 15 m
• Kest
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allin kuulokkeissa on kätevä pikakiinnitysmekanismi. Pehmeät kumisuojukset 

en suoraan korvaan, jolloin äänenlaatu on huipputasoa. Todella pehmeä 

opii erinomaisesti kaikkien kompaktien soitinten kantamiseen.

 juuri itsellesi sopivaksi
-avausmekanismin avulla hihnan irrottaa helposti
ta soitin helposti Twist & Release -pidikkeen avulla
tettavat kiinnikkeet estävät johtojen sotkeentumisen

 äänenlaadusta
eät kumisuojukset ohjaavat bassoäänet korvakäytävään

dyymimagneetti parantaa bassoäänen laatua ja herkkyyttä
 Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma parantaa äänenlaatua

 pidempään
ella pehmeän materiaalin ansiosta hihna on mukava käytössä
vatyynyt parantavat käyttömukavuutta ja bassotaajuuksien vastetta
illimetrin kaiutinelementtiä on erittäin mukava käyttää
ävä Flexi-Grip vankkaan ja joustavaan liitäntään
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Avoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Puhekela: CCAW
• Taajuusvaste: 8 - 24 000 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 108 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 15 mm
• Tyyppi: Dynaaminen

Liitännät
• Johtoliitäntä: Kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 0,3 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus
• Johtotyyppi: OFC

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 0,548 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 23,3 x 18,5 x 11 3 cm
• Nettopaino: 0,39 kg
• Taara: 0,158 kg

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 9,54 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 48 x 40 x 48 cm
• Nettopaino: 1,728 kg
• Taara: 7,812 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,9 x 22 x 3 cm
• Kokonaispaino: 0,065 kg
• Nettopaino: 0,018 kg
• Taara: 0,047 kg
•
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