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ssen uit de opklapbare schelpen. Ideaal voor zelfs de langste reis.

Uiterst comfortabel
• De comfortabele hoofdband is gemakkelijk aan te passen aan elk hoofd
• Het zachte binnenkussen van de hoofdband zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de druk 

tijdens het dragen
• Zachte leren oorkussens voor langer draagcomfort

Verbluffend geluid
• Neodymium drivers van 40 mm voor een diepere, dynamischere bas
• Vul uw hoofd met rock via de oorkussens met isolatie

Schokbestendig
• Plat, opvouwbaar ontwerp voor eenvoudiger opbergen en meenemen
• Ontwerp met C-scharnier voor meer comfort en flexibiliteit
• L-vormige aansluiting verbetert de levensduur van de kabel
• De verlengde trekontlasting maakt flexibeler bewegen mogelijk



 Neodymium-drivers van 40 mm

Geniet onderweg van hoogwaardig geluid met 
dynamische 40 mm drivers die voor glashelder 
geluid en een geweldige bas zorgen.

Comfortabele en verstelbare hoofdband

De comfortabele hoofdband is gemakkelijk aan 
te passen aan elk hoofd

Platte, opvouwbare oorschelpen

Plat, opvouwbaar ontwerp voor eenvoudiger 
opbergen en meenemen

Flexibel C-scharnier

Ontwerp met C-scharnier voor meer comfort 
en flexibiliteit

L-vormige aansluiting

Geniet langer van muziek met een versterkte 
L-vormige kabelaansluiting die deze 
hoofdtelefoons duurzamer maakt.

Isolerende oorkussens

Vul uw hoofd met rock via isolerende kussens 
voor op het oor. Niet alleen geniet u van 

langdurig comfort, met deze kussens geniet u 
van ieder sonisch detail van uw favoriete 
muziek.

Versterkte trekontlasting
De verlengde trekontlasting maakt flexibeler 
bewegen mogelijk

Zachte hoofdband met kussen aan de 
binnenzijde

Het zachte binnenkussen van de hoofdband 
zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de 
druk tijdens het dragen

Zachte leren oorkussens

Oorkussens van ultra-zacht leer volgen de 
contouren van uw oren op aangename wijze. 
Ze zorgen voor een perfecte afdichting en zijn 
zo comfortabel dat u bijna vergeet dat u een 
hoofdtelefoon draagt.
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Geluid
• Akoestisch systeem: gesloten
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: Koper
• Diafragma: PET
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 105 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Type: Dynamisch
• Frequentiebereik: 18 - 22.000 Hz

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: enkele kabel
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm
• Afwerking van aansluiting: verguld
• Type kabel: OFC

Omdoos
• Brutogewicht: 2,511 lb
• Brutogewicht: 1,139 kg
• GTIN: 1 69 23410 72233 5
• Omdoos (L x B x H): 26 x 19 x 22,5 cm
• Omdoos (L x B x H): 10,2 x 7,5 x 8,9 inch
• Nettogewicht: 0,860 lb
• Nettogewicht: 0,39 kg

• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 1,651 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,749 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

17 x 22,2 x 8,0 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

6,7 x 8,7 x 3,1 inch
• EAN: 69 23410 72233 8
• Brutogewicht: 0,283 kg
• Brutogewicht: 0,624 lb
• Nettogewicht: 0,287 lb
• Nettogewicht: 0,13 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,153 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,337 lb
• Type schap: Beide

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

5,9 x 7,4 x 1,5 inch
• Afmetingen van product (B x H x D): 

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