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Korkealuokkaiset kaiuttimet
Nappikuulokkeet takaavat kirkkaan ja upean äänen. Todella pienet, korkealaatuiset kaiuttimet 
ja kolmet erikokoiset korvatyynyt tuottavat äänen lähempänä korvaa ja estävät melun 
kuulumisen ulkopuolelta. Oikeankokoisen tyynyn ansiosta nappi istuu korvassa mukavasti.

Musiikkia korvillesi
• Kohinanvaimennuksen avulla kuulet musiikin selvästi hiljempaakin
• Neodyymimagneetti parantaa bassoäänen laatua ja herkkyyttä
• Kuparipäällystetty alumiinijohto parantaa äänenlaatua
• Erittäin luotettava kytkentä kullatulla (24k) liittimellä

Sopii sinulle
• 3 vaihdettavaa kumista korvasuojusta takaavat täydellisen istuvuuden
• Ergonomisesti suunnitellut mukavat kuulokkeet
• Asymmetrinen kaapelointi pitää kaapelit pois tieltä

Aina valmiina
• Kantokotelo suojaa kuulokkeitasi
• 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön
• Kestävä Flexi-Grip vankkaan ja joustavaan liitäntään



 Kohinanvaimennus
Kuulokkeet sopivat korvaan täydellisesti, joten 
taustaäänet eivät enää häiritse musiikinkuunteluasi. 
Näin voit nauttia kuulokkeiden erinomaisesta 
äänenlaadusta hiljaisemmalla äänenvoimakkuudella ja 
säästät samalla akkuja.

Neodyymimagneetti
Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin 
puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu 
paranevat.

CCAW-äänikela
Kuulokkeiden puhekelan huippulaadukas 
kuparipäällystetty alumiinijohto (CCAW) parantaa 
äänenlaatua huomattavasti.

24k kullattu liitin
Kullattua liitintä käytettäessä kytkentä ja samalla 
myös äänenlaatu ovat varmasti parhaat mahdolliset.

Sopivat täydellisesti kaikkiin korviin
Voit valita 3 vaihdettavasta korvasuojuksesta. Koot 
vaihtelevat pienestä suureen, joten kaikenkokoisille 
korville löytyy varmasti sopiva.

Miellyttävä istuvuus
Nämä kuulokkeet on suunniteltu korvan muodon 
mukaisesti, joten niitä on erittäin miellyttävä käyttää 
pitkäänkin kestävässä kuuntelussa.

Asymmetrinen kaapelointi
Tämä ratkaisee yksinkertaisen tehokkaasti johtojen 
sotkeutumisongelman. Johtoja ei pidetä kaulalla vaan 
niskan takana.

Kantokotelo
Tämä kotelo suojaa kuulokkeitasi ja estää johtoja 
sekoittumasta, kun et käytä kuulokkeita.

1,2 m johto
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa 
vapaasti minne tahansa.

Flexi-Grip-muotoilu
Kuulokkeiden rungon pehmeä Flexi-Grip-
pintamateriaali parantaa kuulokkeiden suorituskykyä 
ja kestävyyttä. Se suojaa johdon liitäntää vioilta, joita 
voi syntyä, kun käyttäjä taivuttaa runkoa hiukan 
asettaessaan kuulokkeita paikoilleen tai ottaessaan 
niitä pois.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: avoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 6 - 23 500 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 102 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 10 mm
• Tyyppi: Dynaaminen

Liitännät
• Johtoliitäntä: kaksi asymmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm
• Liittimen pinnoitus: kultaus
• Johtotyyppi: OFC

Lisätarvikkeet
• Mukana: kuljetuskotelo

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 0,554 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Nettopaino: 0,396 kg
• Taara: 0,158 kg

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 10,06 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 48,1 x 40 x 48 cm
• Nettopaino: 1,728 kg
• Taara: 8,332 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 10 x 22 x 3 cm
• Kokonaispaino: 0,066 kg
• Nettopaino: 0,018 kg
• Taara: 0,048 kg
•
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