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 ακουστικά µε αναδιπλούµενο στήριγµα κεφαλής για κορυφαίο ήχο υψηλής ποιότητας 

ό τηλέφωνο. Τα µεγάλα ηχεία ποιότητας στούντιο 40 mm δηµιουργούν εντυπωσιακό 

ο, ενώ τα κλειστά καλύµµατα ακουστικών αποκλείουν τους εξωτερικούς θορύβους.

ική στ' αυτιά σας
αξη οδήγησης ηχείου 40mm που αποδίδει ήχο χωρίς παραµόρφωση
χεδιασµός κλειστού τύπου αποκλείει τον περιβάλλοντα θόρυβο
λαύστε βέλτιστη απόδοση στην κατηγορία τους & άριστη ποιότητα ήχου
νήτης νεοδυµίου που βελτιώνει την απόδοση µπάσων και την ευαισθησία
ρυσο βύσµα 24k που εξασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη σύνδεση

ζει µε το µουσικό σας τηλέφωνο
ος καλωδίου φιλικό προς το µικρόφωνο
ά για Nokia XpressMusic

σµένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
δυση του στηρίγµατος κεφαλής για άνετη προσαρµογή µε µαλακό επικάλυµµα.
αλύµµατα αυτιών που βελτιώνουν την άνεση και την απόκριση των µπάσων

 έτοιµα
ιπλό καλώδιο διευκολύνει τη σύνδεση του τηλεχειριστηρίου
ώνουν για εξοικονόµηση χώρου και χωράνε εύκολα στην τσέπη σας
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Πηνίο φωνής: CCAW
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 10 - 28 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 96 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Τύπος: ∆υναµική

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: ∆ιπλή παράλληλη, 

συµµετρική
• Μήκος καλωδίου: 0,35 µ. + 1 µ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Επίχρυσο 24 k
• Τύπος καλωδίου: OFC

Αξεσουάρ
• Καλώδιο επέκτασης: ναι

Εσωτερική συσκευασία
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

21 x 18,5 x 27 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,03 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,3 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,73 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

39 x 22,5 x 29 εκ.
• Μικτό βάρος: 2,52 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,6 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,92 κ.

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

19,7 x 24,8 x 5,6 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,25 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,1 κ.
• Καθαρό απόβαρο: .15 κ.
•
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