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Słuchawki nagłowne THE 
STRETCH
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he Stretch
astyczne i wytrzymałe
tomatyczna rozciągliwość to nowy standard w zakresie przenośnych urządzeń do 
twarzania muzyki w wysokiej rozdzielczości. Te słuchawki są niezwykle elastyczne i 
trzymałe, a mięciutkie poduszeczki zapewniają najwyższy komfort.

Potężny dźwięk
• Dynamiczne 40-milimetrowe przetworniki zapewniają głębokie, dynamiczne tony niskie

Większa wytrzymałość
• Niezwykle elastyczny pałąk zapewnia większą trwałość
• Reduktor naprężeń na przewodzie zapobiegający jego przełamaniu
• Wytrzymały, nieplączący się przewód oraz wzmocnione złącza

Niespotykana wygoda
• Niezwykle miękkie nauszniki z redukcją szumów
• Pałąk z automatyczną regulacją i poduszkami



 Materiały wysokiej jakości

Pałąk został wykonany z wysokiej jakości, 
superrozciągliwego nylonowego polimeru TR55, 
zapewniającego słuchawkom ogromną wytrzymałość 
i elastyczność.

Inteligentne wzmocnienie

Wytrzymały, nieplączący się przewód z materiału 
oraz wzmocnione złącza sprawiają, że te słuchawki są 
idealne do aktywnego użytku.

Reduktor naprężeń na przewodzie

Dzięki rozwiązaniu zainspirowanemu najnowszą 
technologią wykorzystywaną w narciarstwie 
nadmiernie naprężony przewód szybko odłącza się 
od pałąka. Wystarczy ponownie podłączyć przewód 
do reduktora i można znów cieszyć się muzyką.

Automatyczna regulacja
Dzięki sprytnej konstrukcji i rozciągliwemu 
wewnętrznemu pałąkowi słuchawki za każdym 
razem same idealnie dostosowują się do głowy.

Komfort podczas długotrwałego 
noszenia

Eleganckie, niezwykle miękkie nauszniki umożliwiają 
noszenie słuchawek przez długi czas bez 
jakiegokolwiek dyskomfortu.

Potężny dźwięk
Dynamiczne 40-milimetrowe przetworniki 
sprawiają, że słuchawki oferują wyrazisty dźwięk 
oraz miażdżące tony niskie.
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Dane techniczne
Dźwięk
• System akustyczny: otwarty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 12–24 000 Hz
• Impedancja: 32 om
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 105 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: przewód jednostronny
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Typ przewodu: OFC

Wymiary opakowania
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• EAN: 69 23410 70203 3
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 21,5 x 9 cm
• Waga brutto: 0,5 kg
• Waga netto: 0,16 kg
• Ciężar opakowania: 0,34 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 56006 5
• Waga brutto: 1,78 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Waga netto: 0,48 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 1,30 kg
•
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