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ertaansa vailla oleva äänentoisto ja tehokas basso
ntä eristävät korvatyynyt vaimentavat kaupungin melua, jotta tehokkaat 40 mm:n neodyymielementit 

ivat luoda äärimmäisen miellyttävän äänimaailman. Joustavan TR90-kuulokesangan, lujitettujen 

miinikuppien ja nopeasti irrotettavien johtojen ansiosta kuulokkeet kestävät myös kovempaa 

ittelyä.

Räjähtävä äänentoisto
• Dynaamiset 40 mm:n neodyymielementit toistavat äänen terävänä ja syvänä
• Uppoudu musiikin rytmeihin korvat peittävillä korvatyynyillä
• Siirry musiikin kuuntelusta puheluihin sisäänrakennetun mikrofonin ja kaukosäätimen avulla

Valmistaudu vaikuttumaan
• Entistä kestävämpi, erittäin joustava TR90-kuulokesanka
• Nopeasti irtoavat kuulokekupit irtoavat, kun niihin kohdistuu painetta.
• Korvatyynyjen ympärillä olevat alumiinirenkaat suojaavat elementtejä iskuilta
• Kaapelin nopea irrotusmekanismi estää murtumat
• Kestävä sotkeutumaton kuitukaapeli ja L-liittimet

Erittäin mukava
• Erittäin pehmeät nahkaiset korvatyynyt pitkäaikaiseen käyttöön
• Säädettävä kuulokesanka sopii kaikille
• Kuulokesangan sisäpuolella oleva pehmeä tyyny jakaa painon tasaisesti



 40 mm:n neodyymielementit
Kristallinkirkkaan äänen ja jykevät bassoäänet 
takaavien 40 mm:n elementtien avulla voit nauttia 
laadukkaasta äänentoistosta missä ikinä kuljetkin.

Säädettävä
Säädettävä kuulokesanka sopii kaikille

Alumiinirengas
Korvatyynyjen ympärillä olevat alumiinirenkaat 
suojaavat elementtejä iskuilta

Kiinteä mikrofoni ja kaukosäädin
Siirry musiikin kuuntelusta puheluihin vain yhdellä 
sormen napautuksella sisäänrakennetun mikrofonin 
ja kaukosäätimen avulla. Musiikin kuuntelu ja 
yhteydenpito tärkeisiin ihmisiin ei voisi olla 
helpompaa.

Joustava sanka
Taivuttele kuulokesankaa mielin määrin – silti se 
istuu täydellisesti. Erittäin kestävästä TR90-
materiaalista valmistettua kuulokesankaa voi 
taivutella huoletta, sillä se palautuu alkuperäiseen 
muotoonsa. Kuulokkeet ovat mukavat käyttää 
kaikissa tilanteissa.

Korvan peittävä ääntä eristävä tyyny
Koe kaupungin kuhina ilman melua korvat peittävien, 
ääntä eristävien korvatyynyjen avulla. Voit nauttia 
suosikkimusiikkisi pienimmistäkin vivahteista 
käyttömukavuutta unohtamatta.

Kaapelin nopea irrotusmekanismi
Unohda kaapeleihin sotkeutuminen – uusimman 
hiihtoteknologian innoittaman irrotusmekanismin 
ansiosta kaapeli irtoaa kuulokkeista välittömästi, kun 
kaapeli jää kiinni. Jatka musiikin kuuntelua liittämällä 
kaapeli takaisin kuulokkeisiin.

Nopeasti irtoavat kuulokekupit
Nopeasti irtoavat kuulokekupit irtoavat, kun niihin 
kohdistuu painetta.

Sisäsangassa pehmeä tyyny
Kuulokesangan sisäpuolella oleva pehmeä tyyny jakaa 
painon tasaisesti

Pehmeät nahkaiset korvatyynyt
Erittäin pehmeät nahkaiset korvatyynyt mukautuvat 
korviisi miellyttävästi mutta tiiviisti – ne ovat niin 
mukavat, että saatat jopa unohtaa niiden olevan 
korvillasi.

Kestävä sotkeentumaton kaapeli
Unohda kaapeliin liittyvät ongelmat. Tämä kestävä, 
sotkeutumaton kuitukaapeli ja sen vahvistetut 
liittimet kestävät aktiivisen elämäntyylisi tuomat 
haasteet.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 17–23 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 107 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Tyyppi: Dynaamiset

Liitännät
• Johtoliitäntä: toispuolinen johto
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm
• Liittimen pinnoitus: kultaus
• Johtotyyppi: OFC

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 15 x 20 x 7,5 cm
• Paino: 0,234 kg

Pakkauksen mitat
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• EAN: 69 23410 71310 7
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 23,5 x 9 cm
• Kokonaispaino: 0,62 kg
• Nettopaino: 0,234 kg
• Taara: 0,386 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 2,1 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Nettopaino: 0,702 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 1,398 kg
• GTIN: 1 69 23410 71310 4
•
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