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yüksek kalite kulak içi hoparlörler, ses seviyesi kontrolü ve kullanılmadığında 

ma için kırılmaz taşıma kabı.

larınıza dolan müzik
altın kaplama fiş sayesinde olağanüstü güvenilir bağlantı
r Kaplama Alüminyum Kablo ses kalitesini artırır
dimyum mıknatıs, bas performansını ve hassasiyeti artırır
o Bas size süper derinlikte ve dinamik bas sesleri verir

e yaşam tarzınıza tam uyacak şekilde yapıldı
m hoparlör sürücüsü, taşıma rahatlığını optimize eder
etrik kablo sistemi, kablonun ortada dolanmasını önler

aman yola çıkmaya hazır
rıda kullanım için ideal, 1,2m uzunluğunda kablo
ma çantası, kulaklığınızı kullanılmadığı zaman korur
anıklı Flexi-Grip, güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar
seviyesi ayarını kolaylaştıran hat üstü ses seviye kontrolü
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Ses
• Akustik sistem: Açık
• Diyafram: Mylar dome
• Frekans tepkisi: 8 - 24 000 Hz
• Empedans: 16 Ohm
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Maksimum güç girişi: 50 mW
• Hassasiyet: 108 dB
• Hoparlör çapı: 15 mm
• Tip: Dinamik
• Ses bobini: CCAW

Bağlanabilirlik
• Kablo Bağlantısı: İki paralel, asimetrik
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör: 3,5 mm stereo
• Bağlantı kaplaması: 24k Altın Kaplama
• Kablo tipi: OFC

kolaylıklar
• Ses seviyesi kontrolü

Aksesuarlar
• Taşıma çantası
•
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