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gű fülhallgató fokozott basszus hangzással, hangerő szabályzóval és 

tokkal, melybe félreteheti a fülhallgatót, ha éppen nem használja.

füleinek
 karátos arannyal borított dugó ultra megbízható kapcsolatot nyújt
zborításos alumíniumvezeték javítja a hangminőséget
yobb basszus és érzékenység a neodímium mágnessel
rbó basszus kiváló mély és dinamikus basszus hangzással örvendezteti meg

 stílusához készült
 mm-es hangszóró driver optimális kényelmet nyújt viseléséhez
mmetrikus kábel gondoskodik arról, hogy a kábel ne legyen útban.

g készen áll
,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz
k védi az éppen nem használt fejhallgatót
rtós, rugalmas fogantyú erős, rugalmas csatlakozást képez
s szabályzó, amely egyszerűsíti a hangerő beállítását
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Hang
• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Membrán: Mylar kúpos
• Frekvenciaválasz: 8 - 24 000 Hz
• Impedancia: 16 Ohm
• Mágnes típusa: Neodímium
• Maximális energiabemenet: 50 mW
• Érzékenység: 108 dB
• Hangszóró átmérő: 15 mm
• Típus: Dynamic
• Hangtekercs: CCAW

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Két párhuzamos, aszimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 k aranybevonatú
• Kábel típusa: OFC

Kényelem
• Hangerőszabályzó
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