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ρµόστε τα στις προτιµήσεις σας
ηστο κλιπ Twist & Release για γρήγορη αποσύνδεση του player

τας λαιµού ταχείας αποδέσµευσης για εύκολη αποσύνδεση
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τερα µαλακά καλύµµατα για τα αυτιά για απόλυτη άνεση
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Πηνίο φωνής: CCAW
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 6 - 23 500 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 102 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 10 χιλ.
• Τύπος: ∆υναµική

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: ∆ιπλή παράλληλη, 

συµµετρική
• Μήκος καλωδίου: Με ιµάντα λαιµού
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Επίχρυση 24 k
• Τύπος καλωδίου: OFC

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,551 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

23,3 x 18,5 x 11,3 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,393 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,158 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 10,061 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

48,8 x 39,8 x 49,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 8,808 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,253 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

10,1 x 22 x 3 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,066 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,021 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,045 κ.
•
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