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สัมผัสได้ถ
หูฟังแบบคาด
มม. ให้คุณภา
บหูช่วยป้องกัน

ดนตร
• ตัวข
• การอ
• เพล
• แม่เ
• ปลั๊ก

ลงตัวก
• แถบ
• แถบ
• ฟอง
• สบา

นำติด
• พับเ
• อะแ
• สายย
ึงคุณภาพเสียงชั้นเลิศ
ศีรษะพับเก็บได้มีน้ำหนักเบา เพื่อคุณภาพเสียงระดับสุดยอด ลำโพงขนาดใหญ๋ถึง 40 
พเสียงระดับสตูดิโอ เก็บทุกรายละเอียดเป็นพิเศษ พร้อมฝาครอบหูฟังแนบกั
เสียงจากภายนอก เพื่อเสียงคุณภาพดียิ่งขึ้น

ีคู่หูคุณ
ับเสียงขนาด 40 มม. ที่ให้เสียงดีเยี่ยม ไม่มีผิดเพี้ยน
อกแบบที่ปิดมิดชิดช่วยป้องกันเสียงรบกวนรอบข้าง

ิดเพลินกับประสิทธิภาพดีที่สุดในประเภทเดียวกัน และคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม
หล็กนีโอไดเมียม ช่วยเพิ่มพลังเสียงเบสและความไว
ขั้วทอง 24kเพื่อการเชื่อมต่อที่วางใจได้มากยิ่งขึ้น

ับตัวตนและไลฟ์สไตล์ของคุณ
คาดศีรษะน้ำหนักเบาเป็นพิเศษที่ให้ความสบายในการสวมใส่
คาดศีรษะหุ้มวัสดุเนื้อนุ่มเพื่อให้ใส่สบายและกระชับศีรษะยิ่งขึ้น
น้ำรองหูฟังที่ช่วยให้ใส่สบายยิ่งขึ้นและฟังเสียงเบสได้ดียิ่งขึ้น
ยมากยิ่งขึ้นเพื่อการใช้งานเป็นเวลานาน

ตัวไปได้เสมอ
ก็บได้แบนราบ พกพาติดกระเป๋าได้สะดวก
ดปเตอร์ขนาด 3.5 - 6.35 มม. ใช้เสียบกับเครื่องเสียงได้ทุกประเภท
าว 1.5 เมตรทำให้คุณเก็บเครื่องเล่นไว้ในกระเป๋าของคุณได้
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เสียง
• ระบบเสียง: เปิด
• ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
• คอยล์เสียง: CCAW
• ไดอะแฟรม: Mylar dome
• การตอบสนองต่อความถี่: 10 - 28 000 Hz
• ความต้านทาน: 32 โอห์ม
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 50 mW
• ความไว: 105 dB
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.
• ประเภท: ไดนามิค

การเชื่อมต่อ
• การต่อสายเคเบิล: ขนานสองสาย, สมมาตร
• ความยาวสายเคเบิล: 1.5 ม.
• ช่องเสียบ: สเตอริโอ 3.5 มม.
• ผิวของตัวเชื่อมต่อ: ชุบทอง 24k
• ประเภทสายเคเบิล: OFC

อุปกรณ์เสริม
• ตัวแปลงเต้าเสียบ: 3.5-6.3 มม.
•
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