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νετα στερεοφωνικά ακουστικά για ήχο τηλεόρασης. Απολαύστε τα αγαπηµένα σας 

ογράµµατα χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους. Το µακρύ καλώδιο 6 µέτρων επιτρέπει 

ολούθηση τηλεόρασης από απόσταση. Συµπεριλαµβάνεται και έλεγχος έντασης.

σµένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
αλύµµατα αυτιών που βελτιώνουν την άνεση και την απόκριση των µπάσων
ρύς σχεδιασµός για άνεση σε παρατεταµένη χρήση.

 έτοιµο
ο καλώδιο 6 µέτρων, µπορείτε να καθίσετε όπου θέλετε
ρµατο χειριστήριο ρύθµισης έντασης που απλοποιεί τη ρύθµιση έντασης
αλώδιο µονής πλευράς µειώνει το µπλέξιµο και βελτιώνει την άνεση
σπώµενος µηχανισµός κλειδώµατος καλωδίων

ια εµπειρία ακρόασης
ύπτει ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα ήχου
αξη οδήγησης ηχείου 40mm που αποδίδει ήχο χωρίς παραµόρφωση

χάσετε ότι τα φοράτε!
ιωµένη άνεση για µακροχρόνια χρήση
ύ µαλακά επικαλύµµατα στηρίγµατος κεφαλής για απόλυτη άνεση στην εφαρµογή
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Συχνότητα απόκρισης: 15 - 28 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Μονής πλευράς
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 & 6,3 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Επιχρωµιωµένο
• Τύπος καλωδίου: Χαλκός απαλλαγµένος 

οξυγόνου

Ευκολία
• Έλεγχος έντασης ήχου

Αξεσουάρ
• Βύσµα τροφοδοτικού: 3,5-6,3 χιλ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

20,8 x 29 x 11,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,228 κ.
• Μικτό βάρος: 0,466 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,238 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

73 x 44,5 x 58,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 5,472 κ.
• Μικτό βάρος: 14,841 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 9,369 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

42,5 x 35 x 28,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,368 κ.
• Μικτό βάρος: 3,319 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,951 κ.
•
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