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Confort, cu greutate redusă

Sunet de calitate, cu putere ridicată
Performanţele ridicate şi designul practic caracterizează aceste căşti de calitate, uşoare şi 
confortabile. Puteţi beneficia de un sunet incredibil, oriunde aţi merge.

Muzică pentru plăcerea dumneavoastră
• Savuraţi performanţa maximă și calitatea optimă a sunetului
• Conector cu aur de 24k pentru o conectare de înaltă calitate
• Difuzoarele cu magnet de neodim generează un sunet perfect echilibrat
• Design deschis, pentru o experienţă sonoră spaţială

Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viaţă
• Banda de susţinere ultraușoară sporește confortul
• Confort pentru utilizare pe termen lung
• Pernuţe moi pentru banda de fixare pe cap, pentru creșterea confortului

Mereu pregătit
• Un cablu de 1,5 m pentru a putea purta playerul în geantă
• Portabilitate ridicată, cu ajutorul materialului foarte ușor.
 



 Conector placat cu aur de 24k
Asiguraţi o conexiune perfectă și un sunet de calitate 
cu ajutorul conectorului placat cu aur

Design ultra ușor
Banda de susţinere din oţel este atât de suplă și 
ușoară încât aproape că nu o veţi simţi.

Confortabil
Aceste căști sunt concepute ţinând seama de forma 
urechii și vă oferă un confort suplimentar pentru 
audiţiile îndelungate.

Cablu de 1,5 m
Un cablu ideal, pentru o mai mare libertate de 
mișcare și pentru a putea alege cel mai comod loc de 
purtare a playerului.
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Sunet
• Sistem acustic: Desch.
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 10 - 28 000 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 105 dB
• Diametru difuzor: 40 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Pe o singură parte
• Lungime cablu: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
• Tip cablu: OFC

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,6 x 24,7 x 5,7 cm
• Greutate brută: .22 kg
• Greutate netă: 0,085 kg
• Greutate proprie: .135 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 7,4 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 44,4 x 39,2 x 53,6 cm
• Greutate netă: 2,04 kg
• Greutate proprie: 5,36 kg

Cutie interioară
• Greutate brută: 1.61 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 37,4 x 21.6 x 25,6 cm
• Greutate netă: .51 kg
• Greutate proprie: 1,1 kg
•
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