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τον εκνευριστικό περιβάλλοντα θόρυβο και απολαύστε ανενόχλητοι τη 

 - µε αυτά τα ακουστικά µε περιλαίµιο που καταργούν δραστικά το θόρυβο 

. Ιδανικά για χρήση σε αεροπλάνα και τρένα

τη ακρόαση σε θορυβώδες περιβάλλον
υµπαγή ηλεκτρονικά µέρη εξαλείφουν τον εξωτερικό θόρυβο κατά 75%
ακά επικαλύµµατα αυτιών για άψογη εφαρµογή και τέλειο ήχο

σµένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
ιση 3 θέσεων για προσωπικά προσαρµοσµένη εφαρµογή
µπτα ελαστικά κλιπ αυτιού για άνετη και ασφαλή εφαρµογή

τά και ελαφριά χειριστήρια για προσαρµογή της λειτουργίας & της έντασης
αλώδιο 1,2 µέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο

 έτοιµα
αλώδιο µονής πλευράς µειώνει το µπλέξιµο και βελτιώνει την άνεση
σαρµογέας για σύνδεση σε σύστηµα ψυχαγωγίας αεροπλάνου
ασχηµατιστής µε ακροδέκτες 3,5 - 6,35mm για κάθε συσκευή ήχου
εριλαµβάνεται µπαταρία για να χρησιµοποιήσετε το προϊόν σας αµέσως
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• Εξασθένηση ενεργού θορύβου: 50-1.500 Hz, >10 

dB στα 300 Hz
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 40 - 20 000 Hz
• Αντίσταση: 45 Ohm
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Μέγιστη ισχύς: 500 mW
• Εφέ ακύρωσης θορύβου: ~10 dB στα 300 Hz
• Ευαισθησία: 102 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 32 χιλ.
• Τύπος: ∆υναµική
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο

Συνδεσιµότητα
• Μήκος καλωδίου: 1,2 µ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Επιχρωµιωµένο
• Τύπος καλωδίου: OFC

Αξεσουάρ
• Βύσµα τροφοδοτικού: Ναι, 3,5-6,3 χιλ.
• Μπαταρία: Ναι, µπαταρία 1,5 V R03/AAA

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,8 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

45 x 19 x 24 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,38 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,42 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 16,3 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

80,5 x 47,4 x 54,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 3,84 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 12,46 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

17,9 x 22,4 x 7 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,23 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,08 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,15 κ.
•
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