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5 headset digitálisan szabályzott hangja, az erőteljes mélyhangok és a 

és pehelykönnyű nyakpánt garantálják a tökéletes hangélményt. Egyszerűen 

ztassa az USB aljzatba!

égi hangteljesítmény
tálisan szabályzott számítógépes hang
 mm-es hangszóró kiváló teljesítményű hangzást nyújt

 hangátvitel
ható mikrofon az optimális hangfelvételhez
y érzékenységű irányított mikrofon a tiszta hangátvitelhez

ű és kényelmes viselet
nyű csatlakoztatás USB-n át a PC és Laptop-hoz
a komfort hosszú viselés esetén is
ltrakönnyű fejpánt tökéletes kényelmet nyújt
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Hang
• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Frekvenciaválasz: 12 - 22 000 Hz
• Mágnes típusa: Neodímium
• Impedancia: 24 ohm
• Maximális energiabemenet: 100 mW
• Érzékenység: 106 dB
• Hangszóró átmérő: 32
• Típus: Dinamikus
• Membrán: Mylar kúpos
• Mikrofonérzékenység: 50-15000 Hz, -42+/-3 dB

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 2 m
• Csatlakozó: 2 x 3,5 mm
• Kábel típusa: Réz

egyenáram
• Elemek száma: 0

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

17,9 x 22,3 x 5,9 cm
• Bruttó tömeg: 0,194 kg
• Nettó tömeg: 0,071 kg
• Önsúly: 0,123 kg

Belső karton
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

38 x 19,5 x 24,5 cm
• Bruttó tömeg: 1,545 kg
• Nettó tömeg: 0,426 kg
• Önsúly: 1,119 kg

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

75 x 42 x 53 cm
• Bruttó tömeg: 13,394 kg
• Nettó tömeg: 3,408 kg
• Önsúly: 9,986 kg
•
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105/00

kijelölés

n szabály
épes hangje
azonnali, kü

 and Play
 and Play a

bványoknak
közök csat

 mikrofon
beállítható 
ikrofon a ha
 el.

ékenység
ogy a mikro
ngfelvételhe

esen visel
ó a fülének
lmesebb leg

nyű kivite
ltrakönnyű 
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lek digitális átvitele USB 
lönleges hangzású élményt nyújt.

zt jelenti, hogy az eszköz megfelel 
 és a PC vagy Laptop felismeri. Így 

lakoztatása gyors és egyszerű.

mikrofonárboc biztosítja, hogy 
ngfelvételhez optimálisan 

ű irányított mikrofon
fon elhelyezése mindig optimális 
z.

hető
 megfelelő formára lett tervezve, 
yen, és hosszabban tudja viselni.

l
rozsdamentes acél fejpánt olyan 
 észrevenni, hogy viseli.
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