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rave incrivelmente explosivo e real
iva em alto e bom som
a a vida ao máximo com o Cruz e sinta a batida empolgante dentro de você! Agora, 
m o design simples plug 'n play, você pode aumentar o volume e curtir o som a 
alquer momento!

Conforto máximo
• Alça confortável que facilmente se ajusta a cada usuário
• Espumas macias e perfuradas para entrada de ar garantem conforto para usos prolongados

Som magnífico
• Drivers de neodímio de 32mm oferecem graves dinâmicos impressionantes.
• Sinta o som ao máximo com espumas com isolamento intra-auriculares

Preparado para impactos
• O conector em forma de L aprimora a durabilidade e a vida útil do cabo
• Design robusto e modular para resistir aos impactos mais fortes
• Os protetores são liberados se força excessiva for aplicada
• Cabo flat ultraforte que não embaraça



 Drivers de neodímio de 32mm

Aproveite o ajuste de alta qualidade em 
qualquer lugar com os drivers dinâmicos de 32 
mm que fornecem um som claro acoplado à 
potência do grave.

Alça confortável e ajustável

Alça confortável que facilmente se ajusta a cada 
usuário

Conector em forma de L

Aproveite as músicas por mais tempo com o 
cabo em formato de L que torna esses fones de 
ouvido mais duráveis e resistentes.

Projeto modular

Design robusto e modular para resistir aos 
impactos mais fortes

Espumas intra-auriculares com 
isolamento acústico

Com a espuma que fornece isolamento do 
som, você não só aproveita o conforto de 

longa duração como ouve também cada 
detalhe sonoro das suas músicas preferidas.

Material fácil de soltar

Os protetores são liberados se força excessiva 
for aplicada

Espumas macias e perfuradas para 
entrada de ar

A espuma auricular ultramacia envolve as 
orelhas confortavelmente e com segurança, 
formando uma vedação tão perfeita que você 
até esquece que está usando fones de ouvido.

Fio resistente que não enrola
Viva do seu jeito sem se preocupar com os 
fios. Este fio resistente que não embaraça 
acompanhará seu estilo de vida ativo aonde 
quer você vá.
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Áudio
• Sistema acústico: fechado
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: Cobre
• Diafragma: PET
• Impedância: 32 ohm
• Entrada de energia máxima: 30 mW
• Sensibilidade: 104 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 32 mm
• Tipo: Dinâmico
• Resposta de frequência: 19 - 21 000 Hz

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Tipo de cabo: Cobre
• Acabamento do conector: Revestimento prateado

Embalagem externa
• Peso bruto: 2,028 lb
• Peso bruto: 0,92 kg
• GTIN: 1 69 23410 72004 1
• Embalagem externa (L x L x A): 26,5 x 19 x 24 cm
• Embalagem externa (L x L x A): 

10,4 x 7,5 x 9,4 polegadas
• Peso líquido: 0,780 lb
• Peso líquido: 0,354 kg

• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 1,248 lb
• Peso da embalagem: 0,566 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

17 x 20 x 8 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

6,7 x 7,9 x 3,1 polegadas
• EAN: 69 23410 72004 4
• Peso bruto: 0,233 kg
• Peso bruto: 0,514 lb
• Peso líquido: 0,260 lb
• Peso líquido: 0.118 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Modelo
• Peso da embalagem: 0,115 kg
• Peso da embalagem: 0,254 lb
• Tipo de colocação em prateleiras: Modelo

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

5,3 x 7,3 x 3,0 polegadas
• Dimensões do produto (L x A x P): 

13,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Peso: 0.118 kg
• Peso: 0,260 lb
•
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