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ός σχεδιασµός των ακουστικών Angletube οφείλεται σε πλήρη κατανόηση 

τος του αυτιού. Προσαρµόζονται φυσικά σε κάθε τύπο αυτιού και 

 ακριβή ήχο απευθείας στο τύµπανο για µουσική χωρίς παραµόρφωση.

 έτοιµα
αλώδιο επέκτασης προσφέρει επιπλέον µήκος καλωδίου για άνεση.
σιµη θήκη µε φερµουάρ για πρακτική φύλαξη των ακουστικών και του καλωδίου.

ύστε ποιοτικό ήχο
κουστικός αγωγός υπό γωνία διοχετεύει ακριβή ήχο προς όλες τις κατευθύνσεις
ρετική αποµόνωση εξωτερικού θορύβου για ποιότητα ήχου σε χαµηλή ένταση
ία µε ακριβή συντονισµό που αναπαράγουν µεγάλο εύρος συχνοτήτων
ίγµατα αέρα Turbo Bass για τα βαθύτερα και πλουσιότερα µπάσα

γαλύτερη διάρκεια χρήσης
τερα µαλακά καλύµµατα για τα αυτιά για απόλυτη άνεση
ύραστα ακουστικά από καουτσούκ σιλικόνης για άνεση που διαρκεί
νοµικός ενδώτιος σχεδιασµός για βέλτιστη άνεση και άψογη εφαρµογή
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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: 103 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 8,6 χιλ.
• Τύπος: ∆υναµική

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: ∆ιπλή παράλληλη, 

συµµετρική
• Μήκος καλωδίου: 0,6 m + 0,6 m
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Επίχρυση 24 k
• Τύπος καλωδίου: OFC

Αξεσουάρ
• Θήκη µεταφοράς: ναι
• Καλώδιο επέκτασης: ναι

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

27,6 x 24,3 x 14 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,324 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,676 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 17,28 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

57 x 50,5 x 58,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 5,184 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 12,096 κ.

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

10,2 x 22 x 3,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,116 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,054 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,062 κ.
•
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