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τερος περιβάλλων θόρυβος

να ηλεκτρονικά κυκλώµατα µε τον έξυπνο σχεδιασµό τους µειώνουν τον 

 θόρυβο κατά 80% προσφέροντας απόλυτη ευχαρίστηση ακρόασης

τη ακρόαση σε θορυβώδες περιβάλλον
ηγµένα ηλεκτρονικά εξαλείφουν τον ανεπιθύµητο περιβάλλοντα θόρυβο
κουστικός αγωγός υπό γωνία διοχετεύει ακριβή ήχο προς όλες τις κατευθύνσεις
ία ρυθµισµένα για να απολαµβάνετε κάθε λεπτοµέρεια και δυναµικό ήχο

σµένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
αλλάξιµα ακουστικά καουτσούκ για βέλτιστη εφαρµογή σε κάθε τύπο αυτιού

 έτοιµα
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
η µεταφοράς που προστατεύει τα ακουστικά όταν δεν τα χρησιµοποιείτε
αλώδιο 1,2 µέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
ύκολα αποσπώµενο καλώδιο επιτρέπει κίνηση χωρίς µπέρδεµα στο αεροπλάνο
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Αξεσουάρ
• Βύσµα τροφοδοτικού: Ναι, 3,5-6,3 χιλ.
• Πρίζα αεροπλάνου: Ναι, 2 * 3,5 χιλ.
• Μπαταρία: Ναι, µπαταρία 1,5 V R03/AAA
• Θήκη: Συµπεριλαµβάνεται προστατευτική θήκη
• Καλώδια: Αποσπώµενο καλώδιο

Συνδεσιµότητα
• Μήκος καλωδίου: 1,2 µ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνικό 3,5 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Επίχρυση 24 k
• Τύπος καλωδίου: Χάλκινο

Ήχος
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Συχνότητα απόκρισης: 40-20000 Hz
• Μέγιστη ισχύς: 15 mW
• Ευαισθησία: 104 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 9 χιλ.

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 2,59 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

28,5 x 23 x 24 εκ.

• Καθαρό βάρος: 0,114 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,476 κ.
• EAN: 87 12581 31529 0
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 3

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 11,544 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

60 x 48 x 26 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,912 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 10,632 κ.
• EAN: 87 12581 31527 6
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 24

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

13,7 x 23 x 7,4 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,37 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,038 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,332 κ.
• EAN: 87 12581 31524 5
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
•
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