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Som direcional preciso

Design Angletube
Um profundo entendimento sobre o canal auditivo levou a estes fones de ouvido Angletube, 
projetados ergonomicamente. Encaixando-se naturalmente em todos os tipos de ouvido, eles 
orientam o som diretamente para o tímpano, o que resulta em música sem distorções.

Sempre pronto para acompanhá-lo
• O cabo de extensão oferece maior comprimento para mais praticidade.
• Um prático estojo com zíper para guardar os fones de ouvido e os cabos.

Aproveite a qualidade do som
• Som direcional e preciso com canais Angled Acoustic Pipe
• Excepcional isolamento do ruído p/excelente qualidade sonora em volumes baixos
• Alto-falantes ajustados com precisão reproduzem uma ampla faixa de freqüência
• Saídas de ar para graves turbo, para os sons graves mais profundos

Use-os por mais tempo
• Capas de borracha supermacias para um incrível conforto
• Protetores macios de borracha de silicone para um conforto duradouro
• Ergonômico design intra-auricular para o melhor conforto e ajuste perfeito



 Capas de borracha supermacias
A borracha ultramacia usada nos protetores de 
borracha é extremamente agradável ao toque e se 
adapta sem esforço à sua orelha. Nenhum fone de 
ouvido intra-auricular jamais foi tão confortável.

Para um som absolutamente direcional
O sistema Angled Acoustic Pipe foi criado para 
acompanhar a curvatura do canal auditivo humano, 
para que as ondas sonoras do alto-falante sejam 
direcionadas com precisão para o tímpano, com a 
mais alta definição

Para um conforto duradouro
Os protetores de ouvido são feitos de silicone 
extramacio, extremamente agradável ao toque, que 
se adapta sem esforço à sua orelha. A sensação é tão 
agradável que você simplesmente não quer mais tirá-
los.

Para um ajuste perfeito e natural
O sistema Angled Acoustic Pipe foi projetado 
ergonomicamente, acompanhando a anatomia do 
canal auditivo humano. Ele se ajusta à orelha de 
forma tão perfeita e confortável que você pode 
colocá-lo e, simplesmente, esquecer.

Para o melhor som em volumes baixos
Você não precisa mais aumentar o volume em locais 
barulhentos. O sistema Angled Acoustic Pipe e os 
fones de ouvido com vedação perfeita diminuem 
significativamente o ruído de fundo, oferecendo a 
mesma qualidade sonora em volumes mais baixos e 
maior vida útil da bateria.

Oferece maior comprimento do cabo
Com o maior comprimento proporcionado pelo 
cabo de extensão, você tem mais liberdade de 
movimento sem precisar transportar sua fonte 
sonora. Pode também personalizar o comprimento 
do cabo segundo suas necessidades específicas.

Guarde os fones de forma organizada
Este luxuoso estojinho não é só ultramoderno; ele 
também guarda de forma organizada seus fones de 
ouvido e o cabo quando não estiverem em uso.

reproduzem com uma ampla faixa de 
freqüência
Os drivers de alto-falante ajustados acusticamente 
foram projetados cuidadosamente para reproduzir a 
maior faixa de freqüência possível em qualquer 
gravação, oferecendo os graves mais profundos e os 
agudos mais cristalinos em qualquer música que você 
esteja ouvindo

Para os sons graves mais profundos
As saídas de ar para graves turbo permitem a 
movimentação do ar, para uma reprodução com alta 
fidelidade dos sons graves.
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta de freqüência: 6 - 23 500 Hz
• Impedância: 16 Ohm
• Potência máxima de entrada: 50 mW
• Sensibilidade: 103 dB
• Diâmetro do alto-falante: 8,6 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 0,6 m + 0,6 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Folheado a ouro 24 k
• Tipo de cabo: OFC

Acessórios
• Estojo de transporte
• Cabo de extensão

Embalagem interna
• Peso bruto: 1 kg

• Embalagem interna (L x L x A): 
27,6 x 24,3 x 14 cm

• Peso líquido: 0,324 kg
• Peso da embalagem: 0,676 kg
• EAN: 87 12581 51041 1
• Número de embalagens para o cliente: 6

Embalagem externa
• Peso bruto: 17,28 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

57 x 50,5 x 58,8 cm
• Peso líquido: 5,184 kg
• Peso da embalagem: 12,096 kg
• EAN: 87 12581 51040 4
• Número de embalagens para o cliente: 96

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

10,2 x 22 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,116 kg
• Peso líquido: 0,054 kg
• Peso da embalagem: 0,062 kg
• EAN: 87 12581 51039 8
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
•
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