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ug'ın 40 mm sürücüleriyle daha derin, daha zengin bas seslerin ve daha net vokallerin 
ını çıkarın. Ultra düşük profil tasarımı ve bası güçlendiren konforlu kulak yastıkları, bu 
z katlanır kulaklığı uzun yolculuklar için ideal kılar.

En büyük rahatlık
• Her baș boyutuna kolayca ayarlanabilen rahat baș bandı
• Baș Bandının yumușak iç yastığı bașınızdaki baskıyı ortadan kaldırır
• Yumușak deri kulak tamponları uzun süreli kullanım rahatlığı sağlar

Akıllara durgunluk veren ses
• 40 mm neodimyum sürücüler daha derin ve dinamik bas performansı sağlar
• Kulak üstü yalıtımlı yastıklarla kafanız rock müzikle dolsun

Etkilemeye hazır olun
• Düz, katlanabilir tasarım saklamayı ve tașımayı kolaylaștırır
• C șekilli tasarım daha fazla konfor ve esneklik sunar
• L șeklindeki konektör, kabloların dayanıklılığını artırır ve kullanım ömrünü uzatır
• Güçlendirilmiș gerilim önleyici uzunluğu, daha fazla bükülmeye olanak sağlar



 40 mm neodimyum sürücüler

Kristal netliğinde ses veren ve güçlü bas 
performansı sunan dinamik 40 mm sürücülerle 
dıșarıdayken yüksek ses kalitesiyle müzik 
dinleyin.

Konforlu ve ayarlanabilir baș bandı

Her baș boyutuna kolayca ayarlanabilen rahat 
baș bandı

Düz, katlanabilir kulaklıklar

Düz, katlanabilir tasarım saklamayı ve tașımayı 
kolaylaștırır

Esnek C șekli

C șekilli tasarım daha fazla konfor ve esneklik 
sunar

L șeklinde konektör

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

Kulak üstü yalıtımlı yastıklar

Kulak üstü yalıtımlı yastıklarla kafanızın içi rock 
müzikle dolsun. Bu yastıklar, uzun süreli konfor 
sunmanın yanı sıra en sevdiğiniz parçaların tüm 
ayrıntılarını duymanıza yardımcı olur.

Güçlendirilmiș gerilim önleyici
Güçlendirilmiș gerilim önleyici uzunluğu, daha 
fazla bükülmeye olanak sağlar

Yumușak iç baș bandı yastığı

Baș Bandının yumușak iç yastığı bașınızdaki 
baskıyı ortadan kaldırır

Yumușak deri kulak tamponları

Ultra yumușak deriden üretilen kulak yastıkları, 
kulağınızın kıvrımlarına rahatça ve sağlam 
șekilde oturarak kulaklığın kulağınızda 
olduğunu unutacağınız kadar rahat ve 
mükemmel bir yalıtım sağlar.
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Ses
• Akustik sistem: kapalı
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: Bakır
• Diyafram: PET
• Empedans: 32 ohm
• Maksimum güç giriși: 50 mW
• Hassasiyet: 105 dB
• Hoparlör çapı: 40 mm
• Tip: Dinamik
• Frekans tepkisi: 18 - 22 000 Hz

Bağlantı
• Kablo Bağlantısı: tek taraflı kablo
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör: 3,5 mm
• Konektör kaplaması: altın kaplama
• Kablo tipi: OFC

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 2,511 lb
• Brüt ağırlık: 1,139 kg
• GTIN: 1 69 23410 72090 4
• Dıș karton (L x G x Y): 26 x 19 x 22,5 cm
• Dıș karton (L x G x Y): 10,2 x 7,5 x 8,9 inç

• Net ağırlık: 0,860 lb
• Net ağırlık: 0,39 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 1,651 lb
• Dara ağırlığı: 0,749 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 17 x 22,2 x 8 cm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 6,7 x 8,7 x 3,1 inç
• EAN: 69 23410 72090 7
• Brüt ağırlık: 0,283 kg
• Brüt ağırlık: 0,624 lb
• Net ağırlık: 0,287 lb
• Net ağırlık: 0,13 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Dara ağırlığı: 0,153 kg
• Dara ağırlığı: 0,337 lb
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 5,9 x 7,4 x 1,5 inç
• Ürün boyutları (G x Y x D): 15,1 x 18,7 x 3,8 cm
• Ağırlık: 0,122 kg
• Ağırlık: 0,269 lb
•
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