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Απίστευτα καθηλωτικά μπάσα
Βαθιά μπάσα. Επίπεδα ακουστικά.
Ακούστε ήχο με βαθιά, πλουσιότερα μπάσα και καθαρότερα φωνητικά χάρη στους οδηγούς 40 
χιλ. των ακουστικών Snug. Χάρη στην εξαιρετικά βολική σχεδίαση με τα άνετα μαξιλαράκια 

αυτιού που αποδίδουν δυναμικά τα μπάσα, αυτά τα επίπεδα αναδιπλούμενα ακουστικά είναι 

ιδανικά για μεγάλα ταξίδια.

Απόλυτη άνεση
• Άνετο στήριγμα κεφαλής που προσαρμόζεται εύκολα σε οποιοδήποτε μέγεθος κεφαλιού
• Το μαλακό εσωτερικό του στηρίγματος κεφαλής εξομαλύνει την πίεση που ασκείται όταν 
το φοράτε

• Τα μαλακά δερμάτινα επικαλύμματα αυτιών παρατείνουν την άνεση όταν τα φοράτε

Καθηλωτικός ήχος
• Οι οδηγοί νεοδυμίου 40mm παρέχουν πιο βαθιά και δυναμικά μπάσα
• Γεμίστε το κεφάλι σας με ροκ μουσική με τα μαξιλαράκια "πάνω από το αυτί" με 
απομόνωση ήχου

Αφήστε τον να σας παρασύρει
• Ο επίπεδος, αναδιπλούμενος σχεδιασμός απλοποιεί την αποθήκευση και τη μεταφορά
• Σχεδιασμός C-hinge για μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία
• Υποδοχή L που ενισχύει την αντοχή και τη διάρκεια ζωής του καλωδίου
• Μεγαλύτερο μήκος = αυξημένη ανακούφιση καταπόνησης = καλύτερη κάμψη



 Οδηγοί νεοδυμίου 40 χιλ.

Νιώστε την ένταση ακούγοντας τα 
αγαπημένα σας κομμάτια σε υψηλή ποιότητα 
όσο είστε εν κινήσει, χάρη στους 
πανίσχυρους οδηγούς 40 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

Επίπεδα, αναδιπλούμενα ακουστικά

Ο επίπεδος, αναδιπλούμενος σχεδιασμός 
απλοποιεί την αποθήκευση και τη μεταφορά

Εύκαμπτη δομή C-hinge

Σχεδιασμός C-hinge για μεγαλύτερη άνεση 
και ευελιξία

Υποδοχή L

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

Μαξιλαράκια "πάνω από το αυτί" με 
απομόνωση ήχου

Νιώστε στο έπακρο το ρυθμό της μουσικής 
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.

Ενισχυμένο εξάρτημα ανακούφισης 
καταπόνησης
Μεγαλύτερο μήκος = αυξημένη ανακούφιση 
καταπόνησης = καλύτερη κάμψη

Μαλακό εσωτερικό στήριγμα κεφαλής

Το μαλακό εσωτερικό του στηρίγματος 
κεφαλής εξομαλύνει την πίεση που ασκείται 
όταν το φοράτε

Μαλακά δερμάτινα επικαλύμματα 
αυτιών

Αυτά τα απίστευτα μαλακά μαξιλαράκια από 
δέρμα 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.
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Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: κλειστό
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο
• Διάφραγμα: PET
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 105 dB
• Διάμετρος ηχείου: 40 μμ
• Τύπος: Δυναμικό
• Συχνότητα απόκρισης: 18 - 22 000 Hz

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: καλώδιο μονής πλευράς
• Μήκος καλωδίου: 1,2 ιγ
• Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 μμ
• Φινίρισμα βύσματος: επίχρυσο
• Τύπος καλωδίου: OFC

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 2,511 lb
• Μικτό βάρος: 1,139 κ.
• GTIN: 1 69 23410 72089 8
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

26 x 19 x 22,5 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

10,2 x 7,5 x 8,9 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,860 lb

• Καθαρό βάρος: 0,39 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 1,651 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,749 κ.

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

17" x 22,2 x 8 εκ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

6,7 x 8,7 x 3,1 ίντσες
• EAN: 69 23410 72089 1
• Μικτό βάρος: 0,283 κ.
• Μικτό βάρος: 0,624 lb
• Καθαρό βάρος: 0,287 lb
• Καθαρό βάρος: 0,13 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Καθαρό απόβαρο: 0,153 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,337 lb
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

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

5,9 x 7,4 x 1,5 ίντσες
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

15,1 x 18,7 x 3,8 εκ.
• Βάρος: 0,122 κ.
• Βάρος: 0,269 lb
•
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