
äysikokoiset stereo-PC-kuulokkee
T
PC VoIP

Tehokkaat ja

melua vaime

oleva voima

Selkeä
• Melu
• Kään

Erinom
• 32 m
• Luok

Helpp
• Kor
• Muk

Todel
• Ään
t

 mukavat kuulokkeet toistavat äänen tarkasti ja kristallinkirkkaana. Mukana 

ntava mikrofoni, neodyymikaiutinohjaimet, pehmeät korvatyynyt ja johdossa 

kkuudensäädin sekä mykistystoiminto.
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kansa paras suorituskyky ja erinomainen äänenlaatu

o ja mukava käyttää
vatyynyt parantavat käyttömukavuutta ja bassotaajuuksien vastetta
avat käyttää pitkäänkin kuunneltaessa

lista mukavuutta
envoimakkuuden säätö ja mykistys
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Puoliavoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 100 mW
• Mikrofonikotelo: 4 mm
• Herkkyys: 106 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
• Tyyppi: Dynaaminen
• Mikrofonin herkkyys: 50-15000 Hz, -42+/- 3 dB

Liitännät
• Johdon pituus: 3 m
• Liitin: 2 x 3,5 mm
• Johtotyyppi: Kupari

Käytön mukavuus
• Äänenvoimakkuuden säätö
• Mykistyspainike

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 20 x 25 x 7,1 cm
• Kokonaispaino: 0,28 kg
• Nettopaino: 0,135 kg
• Taara: 0,145 kg

Sisäpakkaus
• Sisäpakkaus (P x L x K): 44,6 x 21 6 x 25,6 cm
• Kokonaispaino: 2,04 kg
• Nettopaino: 0,81 kg
• Taara: 1,23 kg

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 47 x 45 x 54 cm
• Kokonaispaino: 9,5 kg
• Nettopaino: 3,24 kg
• Taara: 6,26 kg
•
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