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Ενεργή ακύρωση θορύβου
80% λιγότερος περιβάλλων θόρυβος
Τα προηγµένα ηλεκτρονικά κυκλώµατα µε τον έξυπνο σχεδιασµό τους µειώνουν τον
ανεπιθύµητο θόρυβο κατά 80% προσφέροντας απόλυτη ευχαρίστηση ακρόασης
Βέλτιστη ακρόαση σε θορυβώδες περιβάλλον
• Προηγµένα ηλεκτρονικά εξαλείφουν τον ανεπιθύµητο περιβάλλοντα θόρυβο
• Ο ακουστικός αγωγός υπό γωνία διοχετεύει ακριβή ήχο προς όλες τις κατευθύνσεις
• Ηχεία ρυθµισµένα για να απολαµβάνετε κάθε λεπτοµέρεια και δυναµικό ήχο
Σχεδιασµένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
• 3 εναλλάξιµα ακουστικά καουτσούκ για βέλτιστη εφαρµογή σε κάθε τύπο αυτιού
Πάντα έτοιµα
• Προσαρµογέας για σύνδεση σε σύστηµα ψυχαγωγίας αεροπλάνου
• Μετασχηµατιστής µε ακροδέκτες 3,5 - 6,35mm για κάθε συσκευή ήχου
• Συµπεριλαµβάνεται µπαταρία για να χρησιµοποιήσετε το προϊόν σας αµέσως
• Θήκη µεταφοράς που προστατεύει τα ακουστικά όταν δεν τα χρησιµοποιείτε
• Το καλώδιο 1,2 µέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
• Το εύκολα αποσπώµενο καλώδιο επιτρέπει κίνηση χωρίς µπέρδεµα στο αεροπλάνο
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Ακουστικά µε Noise Canceling
Προδιαγραφές

Κύρια σηµεία προϊόντος

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
•

Για τέλεια εφαρµογή σε κάθε τύπο αυτιού
Με δυνατότητα επιλογής µεταξύ 3 εναλλάξιµων
ακουστικών, από µικρό µέχρι µεγάλο µέγεθος, σίγουρα
κάποιο ζευγάρι θα ταιριάζει στα αυτιά σας.
Συµπ. µετασχηµατιστής αεροπλάνου
Χρησιµοποιήστε τα δικά σας ακουστικά για να ακούσετε
το σύστηµα ψυχαγωγίας της πτήσης. Ο µετασχηµατιστής
απλά µετατρέπει τα τυπικά διπλά µονοφωνικά βύσµατα
σε στερεοφωνική υποδοχή ακουστικών.
Συµπ. µετασχηµατιστής βύσµατος ήχου
Με αυτόν το µετασχηµατιστή µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε τα ακουστικά σας στον εξοπλισµό, µε
βύσµατα 3,5 ή 6,35 mm, για µεγαλύτερη επιλογή
συσκευών ήχου.
Συµπεριλαµβάνεται µπαταρία
∆εν χρειάζεται να αγοράσετε µπαταρίες για να αρχίσετε
τη χρήση. Απλά τοποθετήστε τις συµπεριλαµβανόµενες
µπαταρίες και ξεκινήστε!
Θήκη µεταφοράς
Αυτή η θήκη αποτελεί τον πιο άνετο τρόπο για να
φροντίζετε τα ακουστικά σας και να αποφεύγετε το
µπλέξιµο µε τα καλώδια όταν δεν τα χρησιµοποιείτε.
Καλώδιο 1,2 µέτρων
Καλώδιο µε ιδανικό µήκος για να έχετε την ελευθερία να
τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου θέλετε.
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