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ικότητα και απόδοση ήχου - τα έχετε όλα µε τα κορυφαία ακουστικά µε κλιπ 

Sport Skylon.

τοµία για αθλητές
αλώδιο 1,2 µέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
ιση 3 δρόµων για άνεση και σταθερότητα όπως την θέλετε
η µεταφοράς που προστατεύει τα ακουστικά όταν δεν τα χρησιµοποιείτε
ξαιρετική άνεση και αντοχή
ρύς σχεδιασµός για άνεση σε παρατεταµένη χρήση.

νήτης νεοδυµίου που βελτιώνει την απόδοση µπάσων και την ευαισθησία
ρήση σε αθλήµατα δράσης
αµένει άψογα στο αυτί σας ενώ εσείς κινείστε
χυµένη σύνδεση καλωδίου που εξασφαλίζει επιπλέον ανθεκτικότητα
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∆ιαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 35485 5
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

14 x 14 x 5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,146 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,086 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,06 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 35486 2
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 12

• Μικτό βάρος: 3 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

35,6 x 33,7 x 18,7 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,032 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,968 κ.

Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 8 - 24 000 Hz
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 104 dB
•
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