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Ακουστικά με κλιπ αυτιού

SHJ026
Ευέλικτο ελαστικοποιημένο κλιπ αυτιού

Μέγιστη άνεση για μετακινήσεις μεγαλύτερης απόστασης
Βέλτιστος απλός σχεδιασμός. Αυτά τα ακουστικά Nike Sport Flow είναι ιδανικά για 
όσους εκτιμούν τον πρακτικό, μινιμαλιστικό αλλά λειτουργικό σχεδιασμό. 
Περιλαμβάνεται άνετη θήκη φύλαξης και μηχανισμός διαχείρισης καλωδίων.

Καινοτομία για αθλητές
• Θήκη μεταφοράς που προστατεύει τα ακουστικά όταν δεν τα χρησιμοποιείτε
• Ο μηχανισμός διαχείρισης καλωδίων Nike εξασφαλίζει εύκολο χειρισμό των καλωδίων
• Παραμένει άψογα στο αυτί σας ενώ εσείς κινείστε
• Ελαφρύς σχεδιασμός για άνεση σε παρατεταμένη χρήση.
• για χρήση σε αθλήματα δράσης
• Βελτιωμένη άνεση για μακροχρόνια χρήση
• Ένα ειδικό μαλακό υλικό από καουτσούκ καλύπτει το κλιπ αυτιού.
 



 Άνετα όταν τα φοράτε
Αυτά τα ακουστικά είναι σχεδιασμένα γύρω από 
το σχήμα των αυτιών σας, για μεγαλύτερη άνεση 
και απόλαυση όταν ακούτε για πολύ ώρα.

Ελαστικό κλιπ αυτιού
Το ειδικό μαλακό υλικό από καουτσούκ που 
καλύπτει το κλιπ αυτιού παρέχει ταυτόχρονα 
ασφάλεια και άνεση.
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Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 44718 2
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

14,5 x 14,5 x 3,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,111 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,021 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,09 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 44717 5
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 12

• Μικτό βάρος: 1,887 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

33 x 29,2 x 17,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,252 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,635 κ.

Ήχος
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Συχνότητα απόκρισης: 10 - 22 000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 102 dB
•
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