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pvouwbare hoofdband
O
Fantastisch geluid

Neem deze opvouwbare hoofdtelefoon van normaal formaat, die geschikt is voor 

buitenshuis, overal met u mee en geniet wanneer u wilt van uw muziek.

Muziek in uw oren
• De luidspreker-driver van 40 mm geeft geluid zonder vervorming
• De 24-karaats vergulde plug levert een zeer betrouwbare verbinding
• Geniet van optimale prestaties en een optimale geluidskwaliteit
• De neodymium-magneet verbetert de bass-tonen en de gevoeligheid

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere bass-respons
• Beter comfort voor langdurig gebruik

Altijd klaar om te vertrekken
• Dankzij de snoer van 1,5 m kunt u de speler in uw tas stoppen
• De 3,5 - 6,35 mm-adapter is geschikt voor alle audioapparaten
• De nekband is opvouwbaar zodat u de hoofdtelefoon eenvoudig kunt opbergen
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Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Frequentiebereik: 10 - 28,000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 500 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Type: Dynamisch

• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome

Connectivity
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: 24-karaats verguld
• Kabellengte: 1,5 m
• Type kabel: OFC
• Kabelaansluiting: Aan één kant
•
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noer van 1,5 m
e ideale snoerlengte geeft u meer bewegingsvrijheid. 
ierdoor kunt u zelf bepalen waar u uw audio-
pparaat mee naartoe neemt.

uidspreker-driver van 40 mm
e luidspreker-driver van 40 mm is gemaakt van 

amengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en krachtig 
estanddeel dat geluid zonder hoorbare vervorming 
eergeeft.

4-karaats vergulde plug
e waardevolle goudmetalen afwerking op de plug 
orgt voor een verbinding met een grotere 
etrouwbaarheid en een betere audiokwaliteit.

et adapter voor audio-aansluiting
et deze adapter kunt u uw hoofdtelefoon gebruiken 

n aansluitingen van 3,5 of 6,35 mm. Hierdoor hebt u 
e keuze uit een grotere selectie aan audioapparaten.

omfortabele oorkussens
e speciale vorm en luxe materialen die voor de 
orkussens worden gebruikt, zorgen voor een perfecte 
asvorm en een optimaal comfort. Ze voorkomen dat 
r geluid verloren gaat en verbeteren tevens de bass-
restaties.  De oorkussens zijn zo gevormd, dat ze 
erfect om uw oor passen.

omfortabel om te dragen
eze hoofdtelefoon is ontworpen rond de vorm van uw 
or, zodat u met meer plezier en comfort langere tijd 
unt luisteren.

itstekende geluidskwaliteit
et akoestische ontwerp en de uitstekende drivers 

everen optimale audioprestaties.

pvouwbare nekband
 kunt de hoofdtelefoon klein opvouwen, zodat u deze 
a gebruik eenvoudig kunt opbergen.

eodymium-magneet
eodymium produceert sterke magnetische velden en 
orgt zo voor een grotere gevoeligheid van de 
preekspoel, een snelle bass-respons en een betere 
eluidskwaliteit.
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