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Για εξ
• Τα α
• Μαγ
• Επίχ

Σχεδια
• Έξτρ
• Εύκα
• Ρυθµ

Πάντα
• Το κ
• Με τ
• Η αν
• Το κ
δυνατότητες προσαρµογής

υτιά σας την πιο άνετη εφαρµογή. Αυτά τα πλήρως προσαρµοζόµενα ακουστικά µε 

κά επικαλύµµατα αυτιών προσαρµόζονται στο µέγεθος του κεφαλιού σας για 

αλή και άνετη εφαρµογή, εξασφαλίζοντας πολλές ώρες απολαυστικής ακρόασης.

αιρετική µουσική απόλαυση
νοίγµατα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο
νήτης νεοδυµίου που βελτιώνει την απόδοση µπάσων και την ευαισθησία
ρυσο βύσµα 24k που εξασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη σύνδεση

σµένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
α µαλακά επικαλύµµατα αυτιών για ατελείωτες ώρες άνεσης
µπτα ελαστικά κλιπ αυτιού για άνετη και ασφαλή εφαρµογή
ιζόµενος άξονας και κλιπ αυτιού για πρόσθετη ασφάλεια και άνεση

 έτοιµα
αλώδιο που δεν µπερδεύεται απλοποιεί τη χρήση και την αποθήκευση
ην ασύµµετρη καλωδίωση, το καλώδιο δεν σας εµποδίζει
ακούφιση καταπόνησης ενισχύει την αξιοπιστία του καλωδίου και της σύνδεσης
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
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 12 - 24.000 Hz
• Αντίσταση: 24 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 100 mW
• Ευαισθησία: 104 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 32 χιλ.
• Τύπος: ∆υναµική

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

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 10895 98268 9
• Μικτό βάρος: 0.617 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

23,3 x 18.5 x 11,3 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,204 κ.
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Καθαρό απόβαρο: 0,413 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 10895 98269 6
• Μικτό βάρος: 11.117 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

48,8 x 39,8 x 49,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 3,264 κ.
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 96
• Καθαρό απόβαρο: 7,853 κ.

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

10 x 22 x 2,9 εκ.
• EAN: 87 10895 98267 2
• Μικτό βάρος: 0.077 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,034 κ.
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Καθαρό απόβαρο: 0,043 κ.
•
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