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Som direccional preciso

Design de tubo curvo
Um profundo conhecimento do canal auditivo permitiu a concepção ergonómica destes 
auscultadores de tubo curvo. Adaptando-se naturalmente a todos os ouvidos, direccionam o 
som de forma precisa para o tímpano, proporcionando música sem distorção.

Sempre pronto a partir
• A extensão fornece comprimento adicional ao cabo para facilidade de uso.
• Útil bolsa com fecho para guardar os auscultadores e o cabo em segurança.

Desfrute de som de qualidade
• O tubo acústico curvo proporciona som direccionado e preciso
• Isolamento de ruído excepcional para qualidade de som com volume baixo
• Os altifalantes sintonizados precisos reproduzem limites de frequência amplos
• Saídas Turbo Bass para sons graves mais profundos e mais ricos

Utilize por mais tempo
• Almofadas de borracha muito suaves para um conforto sensacional
• Almofadas suaves em borracha de silicone para conforto duradouro
• Design de auscultador ergonómico para obter o melhor conforto e utilização



 Almofadas de borracha muito suaves
O material de borracha extremamente suave das 
almofadas tem um toque sensacional e adapta-se 
facilmente à sua orelha. Nunca os auscultadores 
foram tão confortáveis.

Para som direccionado
O tubo acústico curvo foi desenhado de acordo com 
a curvatura do canal auditivo humano para que as 
ondas de som do altifalante sejam precisamente 
direccionadas para o tímpano com a definição mais 
elevada

Para conforto duradouro
As almofadas são feitas à base de silicone extra 
suave, sensacional ao toque e que se adapta 
facilmente ao seu ouvido. Irá sentir-se tão bem que 
não vai querer tirá-las.

Para utilização confortável e natural
O tubo acústico curvo foi ergonomicamente 
concebido de acordo com a anatomia do canal 
auditivo humano. Adapta-se ao ouvido de uma forma 
tão perfeita e confortável que se esquece que está a 
utilizar os auscultadores.

Para o melhor som com volume baixo
Já não tem de aumentar o volume em locais 
ruidosos. O tubo acústico curvo e os auscultadores 
de isolamento perfeito cortam significativamente o 
ruído de fundo, proporcionando a mesma qualidade 
de som em definições de volume mais baixo e uma 
vida da bateria alargada.

Fornece comprimento adicional ao cabo
Com o comprimento adicional da extensão, tem 
maior liberdade sem ter de transportar a fonte de 
áudio. Pode ainda personalizar o comprimento do 
cabo à sua medida.

Guarda devidamente os auscultadores
Para além de elegante, esta pequena bolsa guarda os 
auscultadores e o cabo em segurança quando não 
estão em uso.

reproduzem amplos limites de 
frequência
Os controladores dos altifalantes sintonizados 
acusticamente foram cuidadosamente concebidos 
para reproduzir os limites de frequência mais amplos 
que é possível em qualquer gravação, 
proporcionando os graves mais ricos e os agudos 
mais nítidos em todas as faixas de música que ouvir

Para graves mais profundos e mais ricos
As saídas Turbo Bass permitem a movimentação do 
ar para obter uma reprodução de alta fidelidade dos 
sons graves mais profundos e mais ricos.
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• 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: 103 dB
• Diâmetro do altifalante: 8,6 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: Dois paralelos, simétrico
• Comprimento do cabo: 0,6 m + 0,6 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24k
• Tipo de cabo: OFC

Acessórios
• Mala de transporte
• Extensão

Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 45130 1

• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Peso bruto: 1 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

27,6 x 24,3 x 14 cm
• Peso líquido: 0,324 kg
• Tara: 0,676 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 45131 8
• Número de embalagens para o consumidor: 96
• Peso bruto: 17.28 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

57 x 50,5 x 58,8 cm
• Peso líquido: 5,184 kg
• Tara: 12,096 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 45129 5
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• 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
• Tara: 0,062 kg
•
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