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lképesztően magával ragadó basszus hangzás

ély basszus. Lapos kagylók.
ezze a mélyebb, gazdagabb basszus hangokat és a tisztább énekhangot a Snug 40 mm-es 

ghajtóinak köszönhetően. Rendkívül alacsony kialakítás hihetetlenül kényelmes fülpárnákkal, amelyek 

lzáló basszusa által ezek a lapos kialakítású, összehajtható kagylók tökéletes társnak bizonyulnak a 

hosszabb utazások során is.

Páratlan kényelem
• A kényelmes fejpánt könnyedén illeszkedik minden fejmérethez
• A fejpánt puha belső párnája kiegyenlíti a viselésből származó nyomást
• A puha bőr fülpárnák révén hosszabb ideig kényelmes viselet

Elsöprő hangzás
• A 40 mm-es neodímium meghajtók mélyebb, dinamikusabb basszust nyújtanak
• Merüljön el a rockzenében a fülre illeszkedő zajszigetelő fülpárnák révén

Készüljön fel a hatásra
• A lapos, összehajtható kialakítás egyszerűbbé teszi a tárolást és szállítást
• C-kengyeles kialakítás a nagyobb kényelem és rugalmasság érdekében
• Az "L" alakú csatlakozó tartósabbá teszi a kábelt és hosszabb élettartamot biztosít
• A nagyobb törésgátlás nagyobb mértékű hajlítást tesz lehetővé



 40 mm-es neodímium meghajtók

Élvezze a kiváló minőségű dallamokat 
útközben, a kristálytiszta hangot és dübörgő 
basszust biztosító dinamikus, 40 mm-es 
meghajtókkal.

Kényelmes és állítható fejpánt

A kényelmes fejpánt könnyedén illeszkedik 
minden fejmérethez

Lapos, összehajtható hallgatók

A lapos, összehajtható kialakítás egyszerűbbé 
teszi a tárolást és szállítást

Rugalmas C-kengyel

C-kengyeles kialakítás a nagyobb kényelem és 
rugalmasság érdekében

"L" alakú csatlakozó

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

Fülre illeszkedő zajszigetelő fülpárnák

Merüljön el a rockzenében a fülre illeszkedő 
zajszigetelő fülpárnák révén. Ezekkel a 
fülpárnákkal nemcsak a hosszan tartó 

kényelemet, hanem kedvenc számai minden 
apró hangrészletét is élvezheti.

Megerősített törésgátlás
A nagyobb törésgátlás nagyobb mértékű 
hajlítást tesz lehetővé

Fejpánt párnázott puha belső résszel

A fejpánt puha belső párnája kiegyenlíti a 
viselésből származó nyomást

Puha bőr fülpárnák

A rendkívül puha bőr fülpárnák kényelmesen 
és biztosan illeszkednek a fül kontúrjához, így a 
tökéletes szigetelésnek köszönhetően Ön akár 
meg is feledkezhet arról, hogy fejhallgatót visel.
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Hangzás
• Akusztikus rendszer: zárt
• Mágnes típusa: Neodímium
• Lengőtekercs: Réz
• Membrán: PET
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális terhelhetőség: 50 mW
• Érzékenység: 105 dB
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• Típus: Dinamikus
• Frekvenciaválasz: 18 - 22 000 Hz

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: egyoldalas kábel
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm
• Csatlakozó kivitele: aranybevonatú
• Kábel anyaga: OFC

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 2,511 lb
• Bruttó tömeg: 1,139 kg
• GTIN: 1 69 23410 72090 4
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

26 x 19 x 22,5 cm
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

10,2 x 7,5 x 8,9 hüvelyk
• Nettó tömeg: 0,860 lb

• Nettó tömeg: 0,39 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 1,651 lb
• Táratömeg: 0,749 kg

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

17 x 22,2 x 8 cm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

6,7 x 8,7 x 3,1 hüvelyk
• EAN: 69 23410 72090 7
• Bruttó tömeg: 0,283 kg
• Bruttó tömeg: 0,624 lb
• Nettó tömeg: 0,287 lb
• Nettó tömeg: 0,13 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 0,153 kg
• Táratömeg: 0,337 lb
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

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

5,9 x 7,4 x 1,5 hüvelyk
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

15,1 x 18,7 x 3,8 cm
• Tömeg: 0,122 kg
• Tömeg: 0,269 lb
•
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