
ερισσότερα µπάσα, λιγότερο µπλέ
Π
Τα εξαιρ

Αυτά τα ακου

ηχεία και µη 

στις δραστηρ

Καινο
• ∆ιάτ
• Ελαφ
• για ά
• Μαγ
• Πίσω
• για χ
• Το κ
• βελτ
ξιµο
ετικά µεγάλα ηχεία σας παρέχουν βαθιά µπάσα

στικά Nike Sport Duro σας παρέχουν αξεπέραστα µπάσα µε εξαιρετικά µεγάλα 

εµφανή έξοδο καλωδίου στην πίσω πλευρά ώστε να µπορείτε να επικεντρωθείτε 

ιότητές σας. Περιστρεφόµενα επικαλύµµατα αυτιών για µεγαλύτερη άνεση.

τοµία για αθλητές
αξη οδήγησης ηχείου 30mm για µεγάλη απόδοση ήχου
ρύς σχεδιασµός για άνεση σε παρατεταµένη χρήση.
νεση στην εφαρµογή, υπέροχο ήχο και στυλ
νήτης νεοδυµίου που βελτιώνει την απόδοση µπάσων και την ευαισθησία
 έξοδος καλωδίου που βελτιώνει την άνεση και την ευκολία
ρήση σε αθλήµατα δράσης
αλώδιο 1,2 µέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
ιωµένη άνεση όταν το φοράτε µέσω αυτόµατης ρύθµισης
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∆ιαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 35483 1
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

17" x 17" x 6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,046 κ.
• Μικτό βάρος: 0,134 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,088 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 35484 8
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 12

• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 
39,4 x 39,4 x 21,6 εκ.

• Καθαρό βάρος: 0,552 κ.
• Μικτό βάρος: 3,2 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,648 κ.

Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 10 - 24 000 Hz
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 100 mW
• Ευαισθησία: 106 dB
•
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Κύρια ση

∆ιάταξη ο
Αρκετά µικρ
µεγάλη για 
οδήγησης η
µεγαλύτερη
παραµορφώ

Ελαφρύς 
Ελαφρύς σχ

Πίσω έξοδ
Το καλώδιο
πίσω µέρου
νιώθετε ότι

Καλώδιο 1
Καλώδιο µε
τοποθετείτε
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µεία προ

δήγησης 
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απόδοση κα
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ος καλωδ
 των ακουσ
ς του ιµάντ
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,2 µέτρω
 ιδανικό µήκ
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η όταν την φοράτε και αρκετά 
θαρού, ισχυρού ήχου, η διάταξη 
m αποτελεί ιδανικό µέγεθος για 
όταν ακούτε, χωρίς 

ς
ια άνεση σε παρατεταµένη χρήση.
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τικών βρίσκεται στο κέντρο του 
α λαιµού, και έτσι ούτε που 
κεί.
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ος για να έχετε την ελευθερία να 
ή ήχου όπου θέλετε.
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