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Klips rahatlığı
Klips rahatlığı
Kulaklarınızı en rahat kulaklıklara verin. Bu tam olarak ayarlanabilen kulaklıklar sahip
oldukları son derece yumuşak kulak yastıkları ile başınızı daha güvenli ve rahat bir konuma
ayarlarken saatlerce keyifle dinleyebilmenizi sağlar.
Mükemmel müzik keyfi için
• Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar
• Neodimyum mıknatıs, bas performansını ve hassasiyeti artırır
• 24k altın kaplama fiș sayesinde olağanüstü güvenilir bağlantı
Sizi düșünerek üretildi
• Saatlerce süren konfor için süper yumușak kulak yastıkları
• Rahat ve tam oturabilmesi için esnek, kauçuk kulak çengelleri
• Daha fazla güvenlik ve rahatlık için ayarlanabilir mafsal ve kulak çengeli
Her zaman yola çıkmaya hazır
• Karıșmayan kablo, kullanımını ve saklanmasını kolaylaștırır
• Asimetrik kablo sistemi, kablonun ortada dolanmasını önler
• Gerilim önleyici, kablo ve bağlantı güvenilirliğini artırır
• Dıșarıda kullanım için ideal olan 1,2m uzunluğunda kablo
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Klipsli kulaklıklar

Teknik Özellikler
Ses
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•
•
•
•
•
•
•
•

Akustik sistem: açık
Mıknatıs tipi: Neodimyum
Ses bobini: CCAW
Diyafram: Mylar dome
Frekans tepkisi: 12 - 24 000 Hz
Empedans: 24 ohm
Maksimum güç giriși: 100 mW
Hassasiyet: 115 dB
Hoparlör çapı: 32 mm
Tip: Dinamik

Bağlanabilirlik
•
•
•
•
•

Kablo Bağlantısı: iki paralel, asimetrik
Kablo uzunluğu: 1,2 m +1,8 m
Konnektör: 3,5 mm
Konnektör kaplaması: altın kaplama
Kablo tipi: OFC

İç Karton

• Brüt ağırlık: 0,617 kg
• İç karton (L x G x Y): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm

Özellikler
•
•
•
•

Net ağırlık: 0,459 kg
Dara ağırlığı: 0,158 kg
EAN: 87 10895 92145 9
Ambalaj sayısı: 6

Dıș Karton

•
•
•
•
•
•

Brüt ağırlık: 10,82 kg
Dıș karton (L x G x Y): 47,5 x 40 x 48 cm
Net ağırlık: 3,264 kg
Dara ağırlığı: 7,556 kg
EAN: 87 10895 92146 6
Ambalaj sayısı: 96

Ambalaj boyutları

•
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•

Ambalaj boyutları (G x Y x D): 10 x 22 x 2,8 cm
Brüt ağırlık: 0,077 kg
Net ağırlık: 0,034 kg
Dara ağırlığı: 0,043 kg
EAN: 87 10895 92144 2
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
Ambalaj türü: Plastik paket

•

Bass Beat vent sistemi

Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha
iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.

Neodimyum mıknatıs

Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek
hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas
tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak
için en iyi malzemedir.

24k Altın kaplama fiș

Fișteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede
güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.

Süper yumușak kulak yastıkları

Kulak yastıkları çok yumușaktır, harika ses elde
etmek için hoparlörlerin kulakları tam olarak
örtmesini sağlar. Kulaklıkları kulaklarınıza çok hafif
bir șekilde bastırarak uzun bir süre rahatça
kullanabilirsiniz.

Esnek kauçuk kulak çengelleri

Kauçuk kulak çengelleri, kaymaz tasarımlarıyla daha
güvenli bir kullanım sunarak kulaklıkların saatler
boyunca, konforlu bir biçimde yerinde kalabilmesini
sağlar. Aktif kullanım için idealdirler.

Tam ayarlanabilir

Ayarlanabilir mafsal ve kulak çengeli, kulağınızın
șekline ve boyutlarına uyum sağlayarak daha fazla
güvenlik ve rahatlık sağlar. Bu da kulaklığın
mükemmel oturması ve kulaklıkların yerinde sabit
kalması nedeniyle daha fazla rahatlık demektir.

Karıșmayan kablo

Karıșmayan kablo çok daha az karıșacağından size
zaman kazandırır. Kablonun karıșmamasının nedeni,
sağlam olmakla birlikte esnekliğini koruyan bir
malzemeden yapılmıș olmasıdır.

Asimetrik kablolama sistemi

Kablo dolașmasına bu basit çözüm, kabloyu,
çenenizin altından sarkıtmak yenine ensenizden
indirmenize olanak verir.

Gerilim önleyici

Yumușak, esnek kenar kablo bağlantısının zarar
görmesini önleyerek kablonun kıvrılmasını engeller
ve kullanım ömrünü artırır.

1,2 m kablo

Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren
ideal kablo uzunluğu.
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