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้อมด้วยลำโพงนีโอไดเมียมความคมชัดสูง เพื่อคุณภาพเสียงเหนือระดับจากแหล่งสั
ต่างๆ

บการณ์แห่งเสียงที่สมบูรณ์แบบ
LC-OFC (Linear Crystal Oxygen Free Copper) คุณภาพสูง
บหูฟังที่มีช่องเปิดช่วยให้คุณภาพเสียงและอากาศไหลเวียนได้เต็มที่
ะกับการใช้กับแหล่งสัญญาณเสียงดิจิตอลเพื่อให้คุณภาพเสียงดียิ่งขึ้น

เลยว่าสวมอยู่!
ความกระชับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อความสบายในการใช้งานเป็นเวลานาน
คาดศีรษะ Flexi-Fit™ ช่วยเพิ่มความสบายในการสวมใส่

ทำงานเสมอ
คเบิลสามารถถอดออกได้ช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์และจัดเก็บได้ง่ายขึ้น
งใส่หูฟังช่วยให้จัดเก็บได้สะดวกและป้องกันหูฟัง
งสายไว้ด้านเดียว ลดปัญหาสายพันกันและเพิ่มความสบาย
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เสียง
• ระบบเสียง: กึ่งเปิด
• ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
• คอยล์เสียง: CCAW
• ไดอะแฟรม: Mylar dome
• การตอบสนองต่อความถี่: 5 - 40 000 Hz
• ความต้านทาน: 32 โอห์ม
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 1500 mW
• ความไว: 106 dB
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 50

การเชื่อมต่อ
• การต่อสายเคเบิล: ด้านเดียว
• ความยาวสายเคเบิล: 4 ม.
• ช่องเสียบ: สเตอริโอ 3.5 และ 6.3 มม.
• ผิวของตัวเชื่อมต่อ: ชุบทอง 24k
• ประเภทสายเคเบิล: LC-OFC

อุปกรณ์เสริม
• ตัวแปลงเต้าเสียบ: 3.5-6.3 มม.

ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ
• 12NC: 908210001466
• EAN/UPC/GTIN: 8710895751131
• ยาว: 290 มม.
• กว้าง: 255 มม.
• สูง: 125 มม.

กล่องภายนอก
• EAN/UPC/GTIN: 8710895785990
• ปริมาณ: 2
• ยาว: 275 มม.
• กว้าง: 270 มม.
• สูง: 310 มม.
•
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