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ix’n’Max - A hangerő vonzásában
e életét a maximumon a Cruz által! Merüljön el a gazdag basszushangzásban, érezze a 
lyeket legbelül! Az egyszerű „plug-and-play” kialakítás által Ön mostantól koppanásig 
varhatja a hangerőt, amikor csak kedve tartja.

Páratlan kényelem
• A kényelmes fejpánt könnyedén illeszkedik minden fejmérethez
• A puha, lélegző anyagból készült fülpárnák hosszabb időn át is kényelmes viseletet biztosítanak

Elsöprő hangzás
• A 32 mm-es neodímium meghajtók dinamikus, valósághű basszus hangzást biztosítanak
• Merüljön el a dallamokban a fülre illeszkedő zajszigetelő fülpárnákkal

Készüljön fel a hatásra
• Az "L" alakú csatlakozó tartósabbá teszi a kábelt és hosszabb élettartamot biztosít
• A robusztus, moduláris kialakítás képes ellenállni a legkeményebb ütéseknek is
• A kagylók egyszerűen lecsatolódnak, ha túl nagy erőhatás éri őket
• Rendkívül erős, gubancmentes kábel



 32 mm-es neodímium meghajtók

Élvezze a kiváló minőségű dallamokat 
útközben, a kristálytiszta hangot és dübörgő 
basszust biztosító dinamikus, 32 mm-es 
meghajtókkal.

Kényelmes és állítható fejpánt

A kényelmes fejpánt könnyedén illeszkedik 
minden fejmérethez

"L" alakú csatlakozó

Tovább élvezheti a zenét az "L" alakú 
kábelcsatlakozóval, amely ezt a fejhallgatót 
ellenállóbbá és tartósabbá teszi.

Moduláris kialakítás

A robusztus, moduláris kialakítás képes 
ellenállni a legkeményebb ütéseknek is

Fülre illeszkedő zajszigetelő fülpárnák

Merüljön el a dallamokban a fülre illeszkedő 
zajszigetelő fülpárnákkal. Ezekkel a fülpárnákkal 

nemcsak a hosszan tartó kényelemet, hanem 
kedvenc számai minden apró hangrészletét is 
élvezheti.

Biztonságos kioldórendszer

A kagylók egyszerűen lecsatolódnak, ha túl 
nagy erőhatás éri őket

Puha, lélegző fülpárnák

A rendkívül puha szövet fülpárnák 
kényelmesen és biztosan illeszkednek a fül 
kontúrjához, így a tökéletes szigetelésnek 
köszönhetően Ön akár meg is feledkezhet 
arról, hogy fejhallgatót visel.

Erős, gubancmentes kábel
Élje az életét kedve szerint, anélkül, hogy 
kábelek miatt kellene aggódnia. Az ellenálló, 
gubancmentességet biztosító anyagú kábel az 
aktív életmód minden kihívásának megfelel.
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Hangzás
• Akusztikus rendszer: zárt
• Mágnes típusa: Neodímium
• Lengőtekercs: Réz
• Membrán: PET
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális terhelhetőség: 30 mW
• Érzékenység: 104 dB
• Hangszóró átmérője: 32 mm
• Típus: Dinamikus
• Frekvenciaválasz: 19 - 21 000 Hz

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: kettős-párhuzamos, 

szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm
• Kábel anyaga: Réz
• Csatlakozó kivitele: Ezüstözött

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 2,028 lb
• Bruttó tömeg: 0,92 kg
• GTIN: 1 69 23410 72004 1
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

26,5 x 19 x 24 cm
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

10,4 x 7,5 x 9,4 hüvelyk
• Nettó tömeg: 0,780 lb

• Nettó tömeg: 0,354 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 1,248 lb
• Táratömeg: 0,566 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

17 x 20 x 8 cm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

6,7 x 7,9 x 3,1 hüvelyk
• EAN: 69 23410 72004 4
• Bruttó tömeg: 0,233 kg
• Bruttó tömeg: 0,514 lb
• Nettó tömeg: 0,260 lb
• Nettó tömeg: 0,118 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Makett
• Táratömeg: 0,115 kg
• Táratömeg: 0,254 lb
• Polcra helyezési mód: Makett

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

5,3 x 7,3 x 3,0 hüvelyk
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

13,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Tömeg: 0,118 kg
• Tömeg: 0,260 lb
•
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