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τον εκνευριστικό περιβάλλοντα θόρυβο και απολαύστε ανενόχλητοι τη 

 µε αυτά τα premium ακουστικά που καταργούν ενεργά το θόρυβο έως και 

 για χρήση σε αεροπλάνα και τρένα

τη ακρόαση σε θορυβώδες περιβάλλον
ηγµένα ηλεκτρονικά κυκλώµατα εξαλείφουν τον ανεπιθύµητο θόρυβο κατά 85%
ουµπί σίγασης επιτρέπει συνοµιλίες χωρίς αφαίρεση των ακουστικών
ακά επικαλύµµατα αυτιών για άψογη εφαρµογή και τέλειο ήχο
ς κορυφαίας ποιότητας από οδηγούς νεοδυµίου

σµένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
α µαλακά επικαλύµµατα αυτιών για ατελείωτες ώρες άνεσης
λα προσαρµόσιµο στήριγµα κεφαλής για βέλτιστη εφαρµογή και άνεση
σπώµενο καλώδιο µονής πλευράς για µεγαλύτερη ευκολία

 έτοιµα
η µεταφοράς που προστατεύει τα ακουστικά όταν δεν τα χρησιµοποιείτε
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: Κλειστό
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 22 000 Hz
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 500 mW
• Εφέ ακύρωσης θορύβου: -20dB σε 200Hz
• Ευαισθησία: 102 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Τύπος: Νεοδυµίου

Συνδεσιµότητα
• Μήκος καλωδίου: 1,2 µ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Μονοφωνική 3,5 - 6,3 χιλ.
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Αποσπώµενο καλώδιο: Για άνετο ύπνο
• Τερµατισµός καλωδίου: Anti-Tangle
• Φινίρισµα βύσµατος: Επίχρυσο 24 k
• Τύπος καλωδίου: LC-OFC

Αξεσουάρ
• Βύσµα τροφοδοτικού: 3,5-6,3 χιλ.
• Πρίζα αεροπλάνου: Ναι, 2 * 3,5 χιλ.
• Μπαταρία: Ναι, µπαταρία 1,5 V R03/AAA
• Καλώδια: Αποσπώµενο καλώδιο
• Θήκη: Συµπεριλαµβάνεται προστατευτική θήκη

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 10895 95224 8
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 2
• Μικτό βάρος: 2,528 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

26 x 26 x 26 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,382 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,146 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 10895 95223 1
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 12
• Μικτό βάρος: 16,472 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

78 x 54 x 28 εκ.
• Καθαρό βάρος: 2,292 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 14,18 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 10895 95221 7
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

23,4 x 22,9 x 11,2 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,086 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,191 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,895 κ.
•
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