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maztatott virtuális térhatású hangzás kivitelezés

ós sugárzó kivitelezésű, Virtuális térhatású hangot biztosító fülbe helyezhető 

j élményt nyújt a mozgás közbeni zenehallgatáshoz.
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mmetrikus kábel gondoskodik arról, hogy a kábel ne legyen útban.
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,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz
k védi az éppen nem használt fejhallgatót
rtós, rugalmas fogantyú erős, rugalmas csatlakozást képez
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Hang
• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Membrán: Mylar kúpos
• Mágnes típusa: Neodímium
• Hangtekercs: CCAW
• Frekvenciaválasz: 16 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximális energiabemenet: 50 mW
• Érzékenység: 106 dB
• Hangszóró átmérő: 15 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Két paralel, szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 k aranybevonatú
• Kábel típusa: OFC

Kényelem
• Hangerőszabályzó

Tartozékok
• Hordtáska

Belső karton
• EAN: 
• Bruttó tömeg: 
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma):  x  x  cm
• Nettó tömeg: 
• Fogyasztói csomagolások száma: 
• Önsúly: 

Külső kartondoboz
• EAN: 
• Bruttó tömeg: 
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):  x  x  cm
• Nettó tömeg: 
• Fogyasztói csomagolások száma: 
• Önsúly: 

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):  x  x  cm
• EAN: 
• Bruttó tömeg: 
• Nettó tömeg: 
• Mellékelt termékek száma: 
• Csomagolás típusa: 
• Önsúly: 
•
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