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υστικά µε το ανακλαστικό περιλαίµιο σας προσφέρουν ασφάλεια, εκπληκτική 

ι άνεση.

ική στ' αυτιά σας
ρυσο βύσµα 24k που εξασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη σύνδεση
νοίγµατα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο

σµένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
αλύµµατα αυτιών που βελτιώνουν την άνεση και την απόκριση των µπάσων
ιωµένη άνεση για µακροχρόνια χρήση
νοµικά επικαλύµµατα που βελτιώνουν την άνεση στα αυτιά & τα µπάσα

 έτοιµα
ηµα αντοχής καλωδίων που αυξάνει την αξιοπιστία των καλωδίων

κλαστικός ιµάντας λαιµού που είναι ορατός στο σκοτάδι για ασφάλεια
αλώδιο µονής πλευράς µειώνει το µπλέξιµο και βελτιώνει την άνεση
αλώδιο µε ύφασµα αντέχει περισσότερο και αποτρέπει το µπλέξιµο
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 12 - 24 000 Hz
• Αντίσταση: 24 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 100 mW
• Ευαισθησία: 106 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 30 χιλ.
• Τύπος: ∆υναµική

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

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 33422 2
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

17,6 x 22 x 6,2 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,149 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,053 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,096 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 33424 6
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 48
• Μικτό βάρος: 14,261 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

80,2 x 48 x 41,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 2,544 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 11,717 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 33423 9
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Μικτό βάρος: 1,447 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

39 x 22,9 x 19,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,318 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,129 κ.
•
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