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SHJ047
Μέγιστη άνεση και ασφαλής εφαρμογή

Νέο προστατευτικό αυτιού με αέρα για μέγιστη άνεση
Με τα ακουστικά Nike Sport Motion, είστε σίγουροι ότι θα παραμείνουν στη θέση τους ακόμη και 

κατά τη διάρκεια της πιο έντονης άσκησης. Τα νέα επικαλύμματα AirPad διατηρούν δροσερά τα 

αυτιά σας και προσφέρουν άνεση. Συμπεριλαμβάνεται περιελικτής καλωδίου για άνετη διαχείριση 

του μήκους των καλωδίων.

Καινοτομία για αθλητές
• Ο μηχανισμός διαχείρισης καλωδίων Nike εξασφαλίζει εύκολο χειρισμό των καλωδίων
• Παραμένει άψογα στο αυτί σας ενώ εσείς κινείστε
• Ελαφρύς σχεδιασμός για άνεση σε παρατεταμένη χρήση.
• Τα επικαλύμματα Nike AirPad διασφαλίζουν εξαιρετική άνεση κατά την άθληση
• για χρήση σε αθλήματα δράσης
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
• Μαγνήτης νεοδυμίου που βελτιώνει την απόδοση μπάσων και την ευαισθησία
• Πολύ ελαφρύ στήριγμα κεφαλής για μεγαλύτερη άνεση και εφαρμογή
 



 Nike AirPad
Τα Nike AirPad, με τα εξαιρετικά μαλακά 
επικαλύμματα αυτιών και τις μεγάλες οπές 
εξαερισμού, προστατεύουν και δροσίζουν τα 
αυτιά σας

Καλώδιο 1,2 μέτρων
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την 
ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου 
θέλετε.

Μαγνήτης νεοδυμίου
Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την 
παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που 
σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο 
φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και 
υψηλότερη ποιότητα ήχου.

Πολύ ελαφρύ στήριγμα κεφαλής
Το λεπτό, ελαφρύ ανοξείδωτο στήριγμα κεφαλής 
ζυγίζει τόσο λίγο που δεν θα καταλαβαίνετε ότι το 
φοράτε.
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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
• EAN: 87 12581 44716 8
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 12
• Μικτό βάρος: 2,606 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

39 x 20,6 x 27,4 εκ.

• Καθαρό βάρος: 0,354 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,252 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 44714 4
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

17,5 x 17,5 x 3,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,1235 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,0295 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,094 κ.
•
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