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ealne dopasowanie, dokładne odwzorowanie dźwięku

ygodny uchwyt zapewnia idealne dopasowanie do ucha
ięki metalowej obudowie pochłaniającej wstrząsy wysokiej jakości głośnik pozwala uzyskać wierne 

wzorowanie basów i naturalne brzmienie. Wyjątkowa, zakrzywiona konstrukcja umożliwia idealne 

pasowanie. Piankowa końcówka ComplyTM zapewnia doskonałą izolację szumów, a materiał, z 

rego wykonano przewód zapobiega jego splątywaniu się.

Dźwięk wysokiej jakości
• Najwyższej jakości metalowa obudowa zapewnia dokładne odtwarzanie dźwięku.
• Otwory systemu Turbo Bass – przepływ powietrza i najgłębsze, najbogatsze basy
• Doskonałe dopasowanie do wnętrza ucha zapewnia wyjątkową izolację szumów
• Wyjątkowa izolacja szumów zapewnia doskonały dźwięk przy niskiej głośności

Niesamowity komfort noszenia
• Wyjątkowa, zakrzywiona konstrukcja zapewnia wygodny uchwyt i idealne dopasowanie
• Niezwykle delikatne poduszki, dopasowujące się do kształtu ucha, zapewniają wyjątkowy 

komfort
• Ergonomiczna wygięta tuba akustyczna zapewnia naturalne dopasowanie
• Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki są doskonale dopasowane do wnętrza ucha

Zawsze gotowe do drogi
• Przewód pokryty materiałem jest bardziej trwały i zapobiega splątywaniu się
• Suwak zapobiegający plątaniu przewodów
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz



 Najwyższej jakości metalowa obudowa

Wysokiej jakości metal zastosowany w 
obudowie słuchawek chroni je przed 
niepożądanymi wibracjami, zapewniając 
dokładne odtwarzanie dźwięku, doskonałe 
basy oraz czyste średnie i wysokie tony.

Najgłębsze, najbogatsze basy

Otwory systemu Turbo Bass zapewniają 
przepływ powietrza umożliwiający powstanie 
wysokiej jakości dźwięku Hi-Fi i najgłębszych, 
najbogatszych basów.

Precyzyjnie dostrojona akustyka
Doskonałe dopasowanie do wnętrza ucha 
zaskakuje wyjątkową izolacją szumów

Najlepszy dźwięk przy niskiej głośności
Zwiększanie głośności w hałaśliwych miejscach 
nie jest już konieczne. Wygięta tuba akustyczna 
i doskonale dopasowane nakładki douszne 
pozwalają w znacznym stopniu odciąć hałas w 
tle, dostarczając dźwięk o takiej samej jakości 
przy niższej głośności i zapewniając dłuższą 
żywotność baterii.

Wyjątkowa, zakrzywiona konstrukcja
Wyjątkowa, zakrzywiona konstrukcja 
słuchawek zapewnia wygodny uchwyt i idealne 
dopasowanie do ucha, także w ruchu.

Delikatne poduszki dopasowujące się do 
kształtu ucha

Niezwykle delikatne poduszki czaszy 
słuchawek dopasowują się do kształtu ucha, 
zapewniając wyjątkowy komfort. Nawet nie 
zauważysz, że masz je na głowie.

Dopasowana do ucha konstrukcja
Doskonała konstrukcja z lekkim wygięciem 
pod kątem 15 stopni w modelu z wygiętą tubą 
akustyczną opiera się na anatomii ludzkiego 
ucha, zapewniając naturalne dopasowanie i 
niespotykany komfort użytkowania.

Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki 
w 3 rozmiarach

Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki w 3 
rozmiarach są doskonale dopasowane do 
wnętrza ucha, nie wywierają dodatkowego 
nacisku i tłumią niepożądane dźwięki z 
otoczenia

Nieplączący się przewód materiałowy
Przewód pokryty materiałem zapobiega 
splątywaniu się, jest bardzo trwały i gwarantuje 
dłuższą żywotność produktu.

Suwak zapobiegający plątaniu 
przewodów

W przypadku nieostrożnego przechowywania 
słuchawek przewody mogą się poplątać. Bywa, 
że ich odplątanie zajmuje dużo czasu. Specjalny 
suwak zmniejsza ryzyko splątania przewodów. 
Wystarczy przesunąć go w kierunku 
słuchawek, aby trzymać dwa przewody razem i 
uniemożliwić ich poplątanie.

Przewód 1,2 m
Idealna długość przewodu zapewniająca 
większą swobodę wyboru miejsca, w którym 
można nosić urządzenie audio.

Konstrukcja Flexi-Grip

Miękki i elastyczny materiał pokrywający 
obudowę słuchawek poprawia jakość dźwięku 
i zwiększa ich trwałość. Chroni on także 
połączenie przewodu przed uszkodzeniami 
spowodowanymi wielokrotnym wyginaniem 
obudowy słuchawek i częstym chwytaniem 
podczas podłączania i rozłączania.
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Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

2,1 x 2,3 x 1,3 cm
• Waga: 0,0119 kg

Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 6–23 500 Hz
• Impedancja: 16 omów
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Typ: Dynamiczne
• Cewka drgająca: CCAW
• Czułość: 102 dB
• Średnica głośnika: 10 mm
• Maksymalna moc wejściowa: 15 mW

Możliwości połączeń
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Typ przewodu: OFC
• Połączenie przewodowe: dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Wykończenie złącza: pozłacane

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe

• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 
9,5 x 17,5 x 0,4 cm

• Waga netto: 0,0119 kg
• Waga brutto: 0,0634 kg
• Ciężar opakowania: 0,0515 kg
• EAN: 69 23410 70813 4
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• GTIN: 1 69 23410 70813 1
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

38 x 29,5 x 25,5 cm
• Waga netto: 0,2856 kg
• Waga brutto: 2,425 kg
• Ciężar opakowania: 2,1394 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 24

Karton wewnętrzny
• GTIN: 2 69 23410 70813 8
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18 x 8,5 x 10,5 cm
• Waga netto: 0,0357 kg
• Waga brutto: 0,247 kg
• Ciężar opakowania: 0,2113 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
•
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