
νώτερη ευκρίνεια ήχου
Α
HiFi

Τα άνετα κα

εξαιρετική ευ

Η τέλε
• ∆ιάτ
• Καλ
• Γραµ

Θα ξε
• Εργο
• Εύκο
• Σχεδ

Πάντα
• Επίχ
• Το κ
• Απο
• Απο
• Περ
ι πλήρως ρυθµιζόµενα ακουστικά µε οδηγούς ηχείων νεοδυµίου παρέχουν 

κρίνεια ήχου και ευρεία συχνότητα απόκρισης.

ια εµπειρία ακρόασης
αξη οδήγησης ηχείου 50mm για ήχο χωρίς καµία παραµόρφωση
ύπτει ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα ήχου
µικό καλώδιο Linear Crystal Oxygen Free Copper υψηλής ποιότητας

χάσετε ότι τα φοράτε!
νοµικά επικαλύµµατα που βελτιώνουν την άνεση στα αυτιά & τα µπάσα
λα προσαρµόσιµο στήριγµα κεφαλής για βέλτιστη εφαρµογή και άνεση
ιασµός που αναπνέει για άνεση σε παρατεταµένη χρήση

 έτοιµο
ρυσος µετασχηµατιστής 24k για εξαιρετικά αξιόπιστη σύνδεση
αλώδιο µονής πλευράς µειώνει το µπλέξιµο και βελτιώνει την άνεση
σπώµενο καλώδιο 4m για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής & απλούστερη φύλαξη
σπώµενος µηχανισµός κλειδώµατος καλωδίων
ιλαµβάνεται θήκη φύλαξης
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Συχνότητα απόκρισης: 5 - 30 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 1500 mW
• Ευαισθησία: 106 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 50 χιλ.

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Μονής πλευράς
• Μήκος καλωδίου: 4 µ.
• Αποσπώµενο καλώδιο
• Φινίρισµα βύσµατος: Επίχρυση 24 k

Αξεσουάρ
• Βύσµα τροφοδοτικού: Επίχρυσο βύσµα 

τροφοδοτικού 3,5-6,3 mm 24 k
• Θήκη: Περιλαµβάνεται άνετη θήκη φύλαξης
• Λουράκι καλωδίων βέλκρο: Παρέχεται λουράκι 

καλωδίων βέλκρο

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

24 x 28,3 x 15 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,78 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,38 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,4 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 12,82 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

52,2 x 50 x 65,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 4,56 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 8,26 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 2,89 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

47 x 25 x 31 εκ.
• Καθαρό βάρος: 2,34 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,55 κ.
•
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