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tmerket lyd, kraftig bass
lerende puter stenger bylarmen ute slik at kraftige 40 mm neodymdrivere kan gi deg 
pusterom fra byens kjas og mas. Med et fleksibelt TR90-hodebånd, forsterkede 
miniumøreklokker og hurtigutløsende kabler er Construct klar for alt.

Forbløffende lyd
• Dynamiske 40 mm neodymdrivere leverer klar lyd og dyp
• La deg omslutte av rytmene med isolerende øreputer
• Hopp fra musikk til samtaler med innebygd mikrofon og fjernkontroll

Gjør deg klar for effekten
• Super Stretch TR90-hodebånd for forbedret varighet
• Øreklokker med hurtig frigjøring løsner når de blir utsatt for press
• Aluminiumring rundt øreklokkene beskytter driverne mot slag
• Kabel med hurtig frigjøring for å hindre at den ødelegges
• Solid, flokefri tøykabel med L-formede kontakter

Suveren komfort
• Svært myke øreputer i skinn for lang brukstid
• Justerbart hodebånd passer alle hodestørrelser
• Myk indre hodebåndpute fordeler vekten jevnt



 40 mm neodymdrivere
Nyt musikk av høy kvalitet på farten med dynamiske 
40 mm drivere som gir krystallklar lyd kombinert 
med dunkende bass.

Justerbar passform
Justerbart hodebånd passer alle hodestørrelser

Aluminiumring
Aluminiumring rundt øreklokkene beskytter 
driverne mot slag

Innebygd mikrofon og fjernkontroll
Hopp mellom musikk og samtaler i en enkel 
håndvending takket være den innebygde mikrofonen 
og fjernkontrollen. Det er enkelt å høre på musikk 
og samtidig være tilgjengelig for familie og venner.

Fleksibel hodebøyle
Bøy og vri hodebåndet så mye som du vil, og det 
holder fremdeles den perfekte passformen. 
Hodebåndet er laget av ekstra slitesterkt TR90-
materiale og tåler svært mye bøying uten at det 
påvirker den opprinnelige formen, og det forblir 
komfortabelt å bruke, uansett hva som skjer.

Lydisolerende ørepute
Ta del i byens pulserende liv uten å høre støyen 
takket være lydisolerende øreputer. Du får langvarig 
komfort, og med disse øreputene kan du høre og 
nyte alle lyddetaljene i favorittlåtene dine.

Kabel med hurtig frigjøring
Ikke bekymre deg for at kablene skal hekte seg fast i 
noe. En kabelfrigjøringsfunksjon som er inspirert av 
det nyeste innen skiteknologi, kobler umiddelbart 
kabelen fra hodebåndet når den hekter seg fast. Du 
kobler den bare til igjen for å fortsette å høre på 
musikk.

Øreklokker med hurtig frigjøring
Øreklokker med hurtig frigjøring løsner når de blir 
utsatt for press

Myk indre hodebåndpute
Myk indre hodebåndpute fordeler vekten jevnt

Myke øreputer i skinn
Svært myke øreputer i skinn sitter mykt, godt og 
komfortabelt rundt kantene av ørene og skaper en 
perfekt forsegling som er så komfortabel at du 
kanskje glemmer at du har hodetelefoner på.

Solid, flokefri kabel
Lev livet slik du vil, uten å bekymre deg over kabelen. 
Denne solide, flokefri tøykabelen og de forsterkede 
kontaktene tåler alt det din aktive livsstil utsetter 
dem for.
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Lyd
• Akustisk system: Lukket
• Magnettype: Neodym
• Talespole: CCAW
• Membran: Mylar-dome
• Frekvensområde: 17–23 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maksimal inngangseffekt: 50 mW
• Følsomhet: 107 dB
• Høyttalerdiameter: 40 millimeter
• Type: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: ensidig kabel
• Kabellengde: 1,2 m
• Kontakt: 3,5 millimeter
• Kontaktoverflate: gullbelagt
• Kabeltype: OFC

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 15 x 20 x 7,5 cm
• Vekt: 0,234 kg

Mål, emballasje
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• EAN: 69 23410 71310 7
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 23,5 x 9 cm
• Bruttovekt: 0,62 kg
• Nettovekt: 0,234 kg
• Taravekt: 0,386 kg
• Type hylleplassering: Begge

Ytre eske
• Bruttovekt: 2,1 kg
• Yttereske (L x B x H): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Nettovekt: 0,702 kg
• Antall kundepakker: 3
• Taravekt: 1,398 kg
• GTIN: 1 69 23410 71310 4
•
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