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Baș bantlı kulaklıklar
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Kulak üstü
Mavi
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Son Derece Güçlü, Canlı Bas
Daha Sesli Bir Hayata Mix’n’Max
Cruz ile hayatı maksimumda yaşayın ve kendinizi basa bırakarak müziği derinliklerinizde 

hissedin! Basit tak çalıştır tasarımıyla artık ne zaman canınız isterse sesi açıp 
hareketlenebilirsiniz!

En büyük rahatlık
• Her baș boyutuna kolayca ayarlanabilen rahat baș bandı
• Yumușak, nefes alabilen yastıklar uzun süreli rahat kullanım sağlar

Akıllara durgunluk veren ses
• 32 mm neodimyum sürücüler, dinamik ve gerçeküstü bir bas sunar
• Kulak üstü yalıtımlı yastıklarla iyice havaya girin

Etkilemeye hazır olun
• L șeklindeki konektör, kabloların dayanıklılığını artırır ve kullanım ömrünü uzatır
• Sağlam, modüler tasarım en sert darbeye bile dayanabilir
• Kulaklıklar așırı kuvvete maruz kaldığında kulağınızdan çıkar
• Son derece sert, dolașmayan düz kablo



 32 mm neodimyum sürücüler

Kristal netliğinde ses veren ve güçlü bas 
performansı sunan dinamik 32 mm sürücülerle 
dıșarıdayken yüksek ses kalitesiyle müzik 
dinleyin.

Konforlu ve ayarlanabilir baș bandı

Her baș boyutuna kolayca ayarlanabilen rahat 
baș bandı

L șeklinde konektör

Kulaklıkları daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü 
kılan güçlendirilmiș L șekilli kablo konektörüyle 
daha uzun süre müzik dinleyin.

Modüler tasarım

Sağlam, modüler tasarım en sert darbeye bile 
dayanabilir

Kulak üstü yalıtımlı yastıklar

Kulak üstü yalıtımlı yastıklarla iyice havaya girin. 
Bu yastıklar, uzun süreli konfor sunmanın yanı 

sıra en sevdiğiniz parçaların tüm ayrıntılarını 
duymanıza yardımcı olur.

Güvenle çıkarılabilen kulaklık

Kulaklıklar așırı kuvvete maruz kaldığında 
kulağınızdan çıkar

Yumușak, nefes alabilen yastıklar

Ultra yumușak kumaștan üretilen kulak 
yastıkları, kulağınızın kıvrımlarına rahatça ve 
sağlam șekilde oturarak kulaklığın kulağınızda 
olduğunu unutturacak kadar rahat ve 
mükemmel bir yalıtım sağlar.

Dolașmayan sert kablo
Kablolarla uğrașmadan hayatınızı istediğiniz gibi 
yașayın. Bu dayanıklı, dolașmayan kumaș kablo 
aktif yașam tarzınızın karșısına çıkaracağı her 
zorluğun üstesinden gelir.
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Ses
• Akustik sistem: kapalı
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: Bakır
• Diyafram: PET
• Empedans: 32 ohm
• Maksimum güç giriși: 30 mW
• Hassasiyet: 104 dB
• Hoparlör çapı: 32 mm
• Tip: Dinamik
• Frekans tepkisi: 19 - 21.000 Hz

Bağlantı
• Kablo Bağlantısı: iki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör: 3,5 mm
• Kablo tipi: Bakır
• Konektör kaplaması: Gümüș kaplama

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 2,028 lb
• Brüt ağırlık: 0,92 kg
• GTIN: 1 69 23410 71997 7
• Dıș karton (L x G x Y): 26,5 x 19 x 24 cm
• Dıș karton (L x G x Y): 10,4 x 7,5 x 9,4 inç

• Net ağırlık: 0,780 lb
• Net ağırlık: 0,354 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 1,248 lb
• Dara ağırlığı: 0,566 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 17 x 20 x 8 cm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 6,7 x 7,9 x 3,1 inç
• EAN: 69 23410 71997 0
• Brüt ağırlık: 0,233 kg
• Brüt ağırlık: 0,514 lb
• Net ağırlık: 0,260 lb
• Net ağırlık: 0,118 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Sahte
• Dara ağırlığı: 0,115 kg
• Dara ağırlığı: 0,254 lb
• Raf yerleșimi tipi: Sahte

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 5,3 x 7,3 x 3,0 inç
• Ürün boyutları (G x Y x D): 13,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Ağırlık: 0,118 kg
• Ağırlık: 0,260 lb
•
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