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pressMusic telefonlar için

 üstün ses performansıyla eğlencenizi artırın. Mükemmel bir biçimde tam 

ası ve güçlü Neodimyum hoparlör sürücüleri ile Nokia XpressMusic 

an alabileceğiniz en üst düzey ses performansının keyfini çıkarabilirsiniz.

larınıza dolan müzik
a düşük ses seviyelerinde daha iyi ses için pasif ses yalıtımı
dimyum mıknatıs, bas performansını ve hassasiyeti artırır
r Kaplama Alüminyum Kablo ses kalitesini artırır
altın kaplama fiş sayesinde olağanüstü güvenilir bağlantı

 çalma özelliğine sahip telefonunuza uygundur
ofon sesini iyileştiren kablo uzunluğu
ia XpressMusic için tasarlanmıştır

e yaşam tarzınıza tam uyacak şekilde üretildi
 kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı
etrik kablo sistemi, kablonun ortada dolanmasını önler

emmel bir rahatlık için çok yumuşak kauçuk kapaklar

aman yola çıkmaya hazır
ma çantası, kulaklığınızı kullanılmadığı zaman korur
nmüş kablo, rahat bir uzaktan kumanda bağlantısı sağlar
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Ses
• Akustik sistem: Açık
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: CCAW
• Diyafram: Polyester uç
• Frekans tepkisi: 6 - 23 500 Hz
• Özdirenç: 32 Ohm
• Maksimum güç girişi: 50 mW
• Hassasiyet: 99 dB
• Hoparlör çapı: 10 mm
• Tip: Dinamik

Bağlanılabilirlik
• Kablo Bağlantısı: İki paralel, asimetrik
• Kablo uzunluğu: 0,35 m + 1 m
• Konektör: 3,5 mm stereo
• Konektör kaplaması: 24k Altın Kaplama
• Kablo tipi: OFC

Aksesuarlar
• Taşıma çantası
• Uzatma kablosu

İç Karton
• Brüt ağırlık: ,531 kg
• İç karton (L x G x Y): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Net ağırlık: ,096 kg
• Dara ağırlığı: ,435 kg

Dış Karton
• Brüt ağırlık: 10,016 kg
• Dış karton (L x G x Y): 48,8 x 39,8 x 49,2 cm
• Net ağırlık: 1,536 kg
• Dara ağırlığı: 8,48 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

9,9 x 21,9 x 2,6 cm
• Brüt ağırlık: 0,064 kg
• Net ağırlık: ,016 kg
• Dara ağırlığı: ,048 kg
•
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