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υστικά για µέσα στο αυτί διατίθενται µε ανταλλακτικά καλύµµατα για να 

τό που ταιριάζει στο στυλ και το κινητό σας τηλέφωνο. Οι δίοδοι µπάσων 

ύν την ακουστική ροή του αέρα για ισχυρή απόδοση ήχου.

ική στ' αυτιά σας
νήτης νεοδυµίου που βελτιώνει την απόδοση µπάσων και την ευαισθησία
 ανοίγµατα για εξισορρόπηση των υψηλών συχνοτήτων και των µπάσων

σµένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
αξη οδήγησης ηχείου 15mm που βελτιώνει την άνεση όταν το φοράτε
αλύµµατα αυτιών που βελτιώνουν την άνεση και την απόκριση των µπάσων
έξτε το ανταλλακτικό κάλυµµα που ταιριάζει µε το στυλ σας

 έτοιµα
εκτική σχεδίαση Flexi-Grip για ισχυρή και ευέλικτη σύνδεση
ιπλό καλώδιο διευκολύνει τη σύνδεση του τηλεχειριστηρίου

ζει µε το µουσικό σας τηλέφωνο
ος καλωδίου φιλικό προς το µικρόφωνο
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 12 - 22 000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 100 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 15 χιλ.
• Τύπος: ∆υναµική

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: ∆ιπλή παράλληλη, 

συµµετρική
• Μήκος καλωδίου: 0,35 µ. + 1 µ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Επιχρωµιωµένο
• Τύπος καλωδίου: Χάλκινο

Αξεσουάρ
• Καλώδιο επέκτασης: ναι

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 39197 3

• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

18,4 x 18 x 11,8 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,437 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,105 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,332 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 39195 9
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 96
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

39 x 38,2 x 51,2 εκ.
• Μικτό βάρος: 8,292 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,68 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 6,612 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 39193 5
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

10 x 17,6 x 2,7 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,0495 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,0175 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,032 κ.
•
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