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στατευτικό αυτιού µε αέρα για µέγιστη άνεση

τικά Nike Sport Motion, είστε σίγουροι ότι θα παραµείνουν στη θέση τους 

τά τη διάρκεια των πιο έντονων ασκήσεων. Τα νέα επικαλύµµατα AirPad 

ροσερά τα αυτιά σας και σας παρέχουν άνεση.

τοµία για αθλητές
αµένει άψογα στο αυτί σας ενώ εσείς κινείστε
ρύς σχεδιασµός για άνεση σε παρατεταµένη χρήση.
πικαλύµµατα Nike AirPad διασφαλίζουν εξαιρετική άνεση κατά την άθληση
ρήση σε αθλήµατα δράσης
αλώδιο 1,2 µέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
νήτης νεοδυµίου που βελτιώνει την απόδοση µπάσων και την ευαισθησία
ύ ελαφρύ στήριγµα κεφαλής για µεγαλύτερη άνεση και εφαρµογή
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Ήχος
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Συχνότητα απόκρισης: 10 - 20 000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 102 dB

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 2,306 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

39 x 20,6 x 27,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,324 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,982 κ.

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

17,5 x 17,5 x 3,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,121 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,027 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,094 κ.
•
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