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Εκρηκτικά, ζωντανά μπάσα
Ανεβάστε την ένταση και απολαύστε δυνατά τη μουσική σας
Δώστε ένταση στη ζωή σας με τα Cruz και βυθιστείτε σε πλούσια μπάσα που 

μπορείτε πραγματικά να τα αισθανθείτε! Χάρη στην απλή σχεδίαση plug'n'play, 
μπορείτε να τα συνδέσετε και να δυναμώσετε τον ήχο όποτε κάνετε κέφι!

Απόλυτη άνεση
• Άνετο στήριγμα κεφαλής που προσαρμόζεται εύκολα σε οποιοδήποτε μέγεθος κεφαλιού
• Μαλακά υφασμάτινα μαξιλαράκια που επιτρέπουν τη ροή του αέρα, για άνετη πολύωρη 
χρήση

Καθηλωτικός ήχος
• Οδηγοί νεοδυμίου 32 χιλ. που αποδίδουν δυνατά, ολοζώντανα μπάσα
• Μπείτε στο ρυθμό χάρη στα μαξιλαράκια "πάνω από το αυτί" με απομόνωση ήχου

Αφήστε τον να σας παρασύρει
• Υποδοχή L που ενισχύει την αντοχή και τη διάρκεια ζωής του καλωδίου
• Ανθεκτική και αρθρωτή σχεδίαση που μπορεί να αντέξει στις πιο σκληρές προσκρούσεις
• Τα καπάκια γλιστρούν από τη θέση τους αν ασκήσετε υπερβολική δύναμη
• Εξαιρετικά ανθεκτικό, επίπεδο καλώδιο που δεν μπερδεύεται



 Οδηγοί νεοδυμίου 32 χιλ.

Νιώστε την ένταση ακούγοντας τα 
αγαπημένα σας κομμάτια σε υψηλή ποιότητα 
όσο είστε εν κινήσει, χάρη στους 
πανίσχυρους οδηγούς 32 χιλ. που σας 
προσφέρουν κρυστάλλινο ήχο και απίστευτη 
απόδοση μπάσων.

Άνετο και ρυθμιζόμενο στήριγμα 
κεφαλής

Άνετο στήριγμα κεφαλής που 
προσαρμόζεται εύκολα σε οποιοδήποτε 
μέγεθος κεφαλιού

Υποδοχή L

Απολαύστε τη μουσική σας για περισσότερο 
χρησιμοποιώντας μια ενισχυμένη υποδοχή 
L, που θα δώσει στα ακουστικά σας 
μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια.

Αρθρωτή σχεδίαση

Ανθεκτική και αρθρωτή σχεδίαση που 
μπορεί να αντέξει στις πιο σκληρές 
προσκρούσεις

Μαξιλαράκια "πάνω από το αυτί" με 
απομόνωση ήχου

Μπείτε στο ρυθμό με αυτά τα μαξιλαράκια, 
που εφαρμόζουν πάνω από το αυτί και 

απομονώνουν τον ήχο. Απολαύστε άνεση 
που διαρκεί και ακούστε τα αγαπημένα σας 
κομμάτια ακόμα και με την παραμικρή 
λεπτομέρεια.

Καπάκια ασφαλούς απελευθέρωσης

Τα καπάκια γλιστρούν από τη θέση τους αν 
ασκήσετε υπερβολική δύναμη

Μαλακά μαξιλαράκια που επιτρέπουν 
τη ροή του αέρα

Αυτά τα απίστευτα μαλακά μαξιλαράκια από 
ύφασμα αγκαλιάζουν το περίγραμμα των 
αυτιών σας απαλά και σταθερά, ενώ 
εφαρμόζουν άψογα για να σας προσφέρουν 
τέτοια άνεση που σχεδόν θα ξεχνάτε ότι 
φοράτε ακουστικά.

Σκληρό καλώδιο που δεν μπερδεύεται
Ζήστε ξένοιαστα και μην ανησυχείτε για 
καλώδια. Αυτό το καλώδιο διαθέτει 
επένδυση από ύφασμα και δεν μπερδεύεται, 
ενώ είναι σχεδιασμένο για να αντέχει ακόμα 
και στις πιο δύσκολες συνθήκες του 
δραστήριου τρόπου ζωής σας.
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Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: κλειστό
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο
• Διάφραγμα: PET
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 30 mW
• Ευαισθησία: 104 dB
• Διάμετρος ηχείου: 32 μμ
• Τύπος: Δυναμικό
• Συχνότητα απόκρισης: 19 - 21 000 Hz

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1,2 ιγ
• Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 μμ
• Τύπος καλωδίου: Χάλκινο
• Φινίρισμα βύσματος: Επάργυρο

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 2,028 lb
• Μικτό βάρος: 0,92 κ.
• GTIN: 1 69 23410 72003 4
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

26,5 x 19 x 24 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

10,4 x 7,5 x 9,4 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,780 lb

• Καθαρό βάρος: 0,354 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 1,248 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,566 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

17" x 20 x 8 εκ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

6,7 x 7,9 x 3,1 ίντσες
• EAN: 69 23410 72003 7
• Μικτό βάρος: 0,233 κ.
• Μικτό βάρος: 0,514 lb
• Καθαρό βάρος: 0,260 lb
• Καθαρό βάρος: 0,118 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
• Καθαρό απόβαρο: 0,115 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,254 lb
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

5,3 x 7,3 x 3,0 ίντσες
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

13,5 x 18,5 x 7,5 εκ.
• Βάρος: 0,118 κ.
• Βάρος: 0,260 lb
•
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