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ι πλήρως ρυθµιζόµενα ακουστικά µε οδηγούς ηχείων νεοδυµίου παρέχουν 

όδοση ήχου

ια εµπειρία ακρόασης
αξη οδήγησης ηχείου 40mm που αποδίδει ήχο χωρίς παραµόρφωση
ύπτει ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα ήχου
µικό καλώδιο Linear Crystal Oxygen Free Copper υψηλής ποιότητας
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αλώδιο 3 µέτρων είναι ιδανικό για χρήση µε ακουστικά
αλώδιο µονής πλευράς µειώνει το µπλέξιµο και βελτιώνει την άνεση
ρυσος µετασχηµατιστής για εξαιρετικά αξιόπιστη σύνδεση
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Συχνότητα απόκρισης: 10 - 28 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 1500 mW
• Ευαισθησία: 106 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 40 χιλ.

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Μονής πλευράς
• Μήκος καλωδίου: 3 µ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Επίχρυσο

Αξεσουάρ
• Βύσµα τροφοδοτικού: Επίχρυσο βύσµα 

τροφοδοτικού 3,5-6,3 mm
• Λουράκι καλωδίων βέλκρο: Παρέχεται λουράκι 

καλωδίων βέλκρο

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

23,5 x 30,1 x 11 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,56 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,29 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,27 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 9,8 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

52,8 x 38,5 x 61,1 εκ.
• Καθαρό βάρος: 3,48 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 6,32 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 2,06 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

34,5 x 25 x 28 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,68 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,38 κ.
•
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ηχείου 40 mm
είου 40 mm είναι 
υνθετικό mylar για πολύ 
λα ισχυρό στοιχείο, που αποδίδει 
αµία παραµόρφωση.

ργονοµικό σχήµα
ων επικαλυµµάτων και τα 
αλίζουν πιο άνετη εφαρµογή και 
σων χάρη σε µειωµένη διαρροή 

υράς
από τη µία µόνο πλευρά, 
τον κίνδυνο µπλεξίµατος και 
ιέλιξη του καλωδίου προς 

ιµο στήριγµα κεφαλής
ος µηχανισµός εφαρµόζει τέλεια 

κι των ακουστικών και το αφτί 
όνωση για βέλτιστη απόδοση.
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