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 ventilação frontais garantem graves profundos e potentes; desfrute de um 

rtável graças ao design do tubo acústico curvo. Inclui-se um enrolador de 

spensão fácil de sacos e cintos. Ideal para o seu estilo de vida activo.

te de som de qualidade
bo acústico curvo proporciona som direccionado e preciso
mento de ruído excepcional para qualidade de som com volume baixo
aídas acústicas controlam as frequências baixas para graves profundos

lhor conforto na utilização
aracterísticas ergonómicas do design acústico em ângulo asseguram um ajuste natural
ofadas de silicone ultra-macias (3 tamanhos) para um ajuste ideal
ofadas de silicone macias para um ajuste perfeito e confortável

re pronto a partir
rolador de cabo simplifica a arrumação e ajuste do comprimento do cabo

cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior
esign Flexi Grip resistente assegura uma ligação flexível e resistente
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• Sistema acústico: Semi-abertos
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 6 - 23 500 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro do altifalante: 8,6 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: Simétrico
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24k
• Tipo de cabo: OFC

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

10,2 x 17,9 x 3,2 cm
• Peso líquido: 0,026 kg

• Peso bruto: 0,0765 kg
• Tara: 0,0505 kg
• EAN: 87 12581 44396 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

73 x 48,6 x 50,4 cm
• Peso líquido: 2,496 kg
• Peso bruto: 7,344 kg
• Tara: 4,848 kg
• EAN: 87 12581 44401 3
• Número de embalagens para o consumidor: 96

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

17,7 x 12,4 x 23,2 cm
• Peso líquido: 0,156 kg
• Peso bruto: 0,459 kg
• Tara: 0,303 kg
• EAN: 87 12581 44400 6
• Número de embalagens para o consumidor: 6
•
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