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 άνεση

περιλαίµιο µε δυνατότητα ρύθµισης 3 θέσεων, τα πολύ µαλακά επικαλύµµατα 

ι µεγάλοι οδηγοί ηχείων εξασφαλίζουν τέλεια άνεση και ασφάλεια µε 

πόδοση ήχου αντίστοιχα.

 έτοιµα
αλώδιο 1,2 µέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
αλώδιο µονής πλευράς µειώνει το µπλέξιµο και βελτιώνει την άνεση
ακούφιση καταπόνησης ενισχύει την αξιοπιστία του καλωδίου και της σύνδεσης

σµένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
αλύµµατα αυτιών που βελτιώνουν την άνεση και την απόκριση των µπάσων
µπτα ελαστικά κλιπ αυτιού για άνετη και ασφαλή εφαρµογή
ιση 3 θέσεων για προσωπικά προσαρµοσµένη εφαρµογή

αιρετική µουσική απόλαυση
νήτης νεοδυµίου που βελτιώνει την απόδοση µπάσων και την ευαισθησία
ρυσο βύσµα 24k που εξασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη σύνδεση
νοίγµατα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο
άλοι οδηγοί ηχείων για πλούσιο, δυναµικό ήχο
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Μονής πλευράς
• Μήκος καλωδίου: 1,2 µ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Επίχρυση 24 k
• Τύπος καλωδίου: Επίχρυση 24 k

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

18 x 22,4 x 7 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,166 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,052 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,114 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 13,104 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

79,5 x 47 x 52 εκ.
• Καθαρό βάρος: 11,304 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,8 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,413 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

21,5 x 11,5 x 24,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,993 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,42 κ.
•
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