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ά  για µέσα στο αυτί µε ενισχυµένα µπάσα

α µέσα στο αυτί µε ενισχυµένα µπάσα, έλεγχο έντασης και άθραυστη θήκη 

για επιπλέον προστασία όταν δεν χρησιµοποιούνται.

ική στ' αυτιά σας
ρυσο βύσµα 24k που εξασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη σύνδεση
αλώδιο Copper Cladded Aluminium βελτιώνει την ποιότητα του ήχου
νήτης νεοδυµίου που βελτιώνει την απόδοση µπάσων και την ευαισθησία
urbo Bass προσφέρει εξαιρετικές βαθιές & δυναµικές συχνότητες µπάσων

σµένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
αξη οδήγησης ηχείου 15mm που βελτιώνει την άνεση όταν το φοράτε
ην ασύµµετρη καλωδίωση, το καλώδιο δεν σας εµποδίζει

 έτοιµο
αλώδιο 1,2 µέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
η µεταφοράς που προστατεύει τα ακουστικά όταν δεν τα χρησιµοποιείτε
εκτική σχεδίαση Flexi-Grip για ισχυρή και ευέλικτη σύνδεση
ρµατο χειριστήριο ρύθµισης έντασης που απλοποιεί τη ρύθµιση έντασης
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 8 - 24,000 Hz Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 108 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 15 χιλ.
• Τύπος: ∆υναµική
• Πηνίο φωνής: CCAW

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: ∆ιπλή παράλληλη, ασύµµετρη
• Μήκος καλωδίου: 1,2 µ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Επίχρυση 24 k
• Τύπος καλωδίου: OFC

Ευκολία
• Έλεγχος έντασης: ναι

Αξεσουάρ
• Θήκη µεταφοράς
•
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