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Graves ricos

Fita para o pescoço para o máximo de comodidade
A abertura de acústica frontal fornece baixos profundos, juntamente com um design de 
tubo acústico em ângulo para um maior prazer sonoro, enquanto a fita para o pescoço 
ultra-suave é ideal para transportar todos os leitores de áudio compactos.

Desfrute de som de qualidade
• As saídas acústicas controlam as frequências baixas para graves profundos
• O tubo acústico curvo proporciona som direccionado e preciso
• Tampas de orelha em borracha para canalizar os graves para o canal auditivo

Ajuste de acordo com as suas preferências
• Fita para o pescoço de libertação rápida para uma fácil desconexão
• Clip de fácil rotação e libertação para desprender facilmente o leitor
• Os bloqueios deslizantes mantêm as cablagens bem arrumadas

Utilize por mais tempo
• Material ultra-suave da fita para um maior conforto de utilização
• Com as almofadas ergonómicas tem mais conforto e melhores graves
• O controlador dos altifalantes de 15 mm optimiza o conforto de utilização
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Som
• 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
• Comprimento do cabo: 0,3 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 15,5 x 3,2 cm
• Peso líquido: 0,015 kg
• Peso bruto: 0,0655 kg

• Tara: 0,0505 kg
• EAN: 87 12581 44397 9
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

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

46,6 x 43 x 37,6 cm
• Peso líquido: 1.44 kg
• Peso bruto: 9,036 kg
• Tara: 7,596 kg
• EAN: 87 12581 44399 3
• Número de embalagens para o consumidor: 96

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

20,4 x 11,1 x 17,2 cm
• Peso líquido: 0,09 kg
• Peso bruto: 0,494 kg
• Tara: 0,404 kg
• EAN: 87 12581 44398 6
• Número de embalagens para o consumidor: 6
•
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