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ε ελαφρύ στήριγµα κεφαλής που µεταφέρουν τη µουσική στα αυτιά σας µε 

πάσα.

ική στ' αυτιά σας
ρυσο βύσµα 24k που εξασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη σύνδεση
αλώδιο Copper Cladded Aluminium βελτιώνει την ποιότητα του ήχου
νήτης νεοδυµίου που βελτιώνει την απόδοση µπάσων και την ευαισθησία
urbo Bass προσφέρει εξαιρετικές βαθιές & δυναµικές συχνότητες µπάσων

σµένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
αξη οδήγησης ηχείου 15mm που βελτιώνει την άνεση όταν το φοράτε
ύ ελαφρύ στήριγµα κεφαλής για µεγαλύτερη άνεση και εφαρµογή

 έτοιµα
αλώδιο 1,2 µέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Συχνότητα απόκρισης: 10 - 20 000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 102 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 15 χιλ.
• Τύπος: ∆υναµική
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome

Συνδεσιµότητα
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Επίχρυση 24 k
• Μήκος καλωδίου: 1,2 µ.
• Τύπος καλωδίου: OFC
• Σύνδεση καλωδίων: ∆ιπλή παράλληλη, 

συµµετρική

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

17,6 x 22,1 x 3,2 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,105 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,031 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,074 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 9,115 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

48 x 46,4 x 41,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,488 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 7,627 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,945 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

22,9 x 22,2 x 19,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,186 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,759 κ.
•
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