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 σχεδιασµό και ασφαλή, αυτά τα ακουστικά Nike Sport Flight διαθέτουν ένα 

λώδιο που περνάει πίσω από το λαιµό σας - ιδανικά για άσκηση!
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χυµένη σύνδεση καλωδίου που εξασφαλίζει επιπλέον ανθεκτικότητα
ρήση σε αθλήµατα δράσης
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∆ιαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 35467 1
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

17,2 x 17,5 x 4,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,018 κ.
• Μικτό βάρος: 0,116 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,098 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 35468 8
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 12

• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 
39 x 32 x 20 εκ.

• Καθαρό βάρος: 0,216 κ.
• Μικτό βάρος: 2,307 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,091 κ.

Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 12-22000 Hz
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 104 dB
•
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