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ealne dopasowanie, dokładne 
dwzorowanie dźwięku

ksusowe poduszki FloatingCushions i studyjna jakość 40-milimetrowych głośników 
pewniają najlepszy odbiór dźwięku

Doskonała jakość odsłuchu
• Akustyczne dostrojenie 40 mm głośników zapewnia szczegółowy, optymalny dźwięk
• Zakrywająca ucho konstrukcja zapewnia doskonałą izolację dźwięku

Wygoda przez długie godziny
• Dzięki specjalnej piance luksusowe poduszki FloatingCushions dopasowują się do uszu
• Pałąk wewnętrzny 3D automatycznie dostosowuje się do kształtu głowy
• Stalowy pałąk na głowę gwarantuje wytrzymałość

Udogodnienia
• Przedłużacz o długości 1,6 m + przewód o długości 1,4 m — nadają się na każdą okazję
• Przewód jednostronny ogranicza możliwość splątania
• Adapter 3,5–6,3 mm dołączony do zestawu



 Przewody o długości 1,6 m + 1,4 m

Przedłużacz o długości 1,6 m + przewód o długości 
1,4 m — nadają się na każdą okazję

Adapter 3,5–6,3 mm
Adapter 3,5–6,3 mm dołączony do zestawu

Pałąk wewnętrzny 3D

Pałąk wewnętrzny 3D automatycznie dostosowuje 
się do kształtu głowy

Akustyczne dostrojenie

Akustyczne dostrojenie 40 mm głośników zapewnia 
szczegółowy, optymalny dźwięk

Luksusowe poduszki FloatingCushions

Dzięki specjalnej piance luksusowe poduszki 
FloatingCushions dopasowują się do uszu

Doskonała izolacja dźwięku

Zakrywająca ucho konstrukcja zapewnia doskonałą 
izolację dźwięku

Mniej splątanych przewodów
Przewód jednostronny ogranicza możliwość 
splątania

Stalowy pałąk na głowę

Stalowy pałąk na głowę gwarantuje wytrzymałość
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Dane techniczne
Dźwięk
• System akustyczny: Półotwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Pasmo przenoszenia: 15–24 000 Hz
• Impedancja: 32 om
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Czułość: 104 dB
• Średnica głośnika: 40 mm

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: jednostronne
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Długość przewodu: 1,4 m + 1,6 m

Akcesoria
• Przejściówka: pozłacana 3,5–6,3 mm
• Dołączony: Przedłużacz — 1,6 m

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,6 x 21,5 x 10,9 cm
• EAN: 69 23410 71022 9
• Waga brutto: 0,5075 kg
• Waga netto: 0,2895 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 0,218 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,8925 kg
• GTIN: 1 69 23410 71022 6
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

34 x 24 x 20,5 cm
• Waga netto: 0,8685 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 1,024 kg
•
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