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Dyskretne i wytrzymałe
Miękkie wkładki douszne zapewniają doskonałe dopasowanie i komfort, podczas gdy funkcja sterowania 
utworami w telefonie iPhone oraz mikrofon umożliwiają rozmowy bez konieczności użycia rąk oraz 

możliwość sterowania odtwarzaniem w ruchu. Dodatkową zaletą jest dyskretna konstrukcja.

Potężny dźwięk
• 13-milimetrowe przetworniki zapewniają głębokie, dynamiczne brzmienie tonów niskich
• Regulacja głośności mikrofonu i dźwięku oraz sterowanie utworami w urządzeniu iPhone/ iPod/ 

iPad

Większa wytrzymałość
• Wytrzymały, nieplączący się przewód oraz wzmocnione złącza

Niespotykana wygoda
• Miękkie wkładki douszne z redukcją szumów



 Potężny dźwięk
Dzięki potężnym, 13-milimetrowym przetwornikom 
te słuchawki zapewniają optymalne brzmienie 
dźwięku połączone z mocnymi tonami niskimi.

Inteligentne wzmocnienie

Wytrzymały, nieplączący się przewód z materiału 
oraz wzmocnione złącza sprawiają, że te słuchawki są 
idealne do aktywnego użytku.

Komfort podczas długotrwałego 
noszenia
Eleganckie wkładki douszne umożliwiają noszenie 
słuchawek przez długi czas bez jakiegokolwiek 
dyskomfortu.

Sterowanie utworami w telefonie 
iPhone oraz mikrofon

Regulacja głośności mikrofonu i dźwięku oraz 
sterowanie utworami w urządzeniu iPhone/iPod/
iPad.
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Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 12–23 500 Hz
• Średnica głośnika: 13,5 mm
• System akustyczny: Otwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Impedancja: 16 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 102 dB
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: Wtyczka 3,5 mm (4 styki) do urządzenia 

iPhone / iPod
• Typ przewodu: OFC
• Zgodność z:: iPad, iPhone 3GS, iPod nano (4. i 5. 

generacji), iPod shuffle (3. generacji), iPod touch (2. 
generacji), iPod classic (tylko 120 GB, 160 GB)

Udogodnienia
• Regulator głośności

Karton wewnętrzny
• EAN: 87 12581 56012 6
• Waga brutto: 0,247 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,6 x 10,2 x 10,5 cm

• Waga netto: 0,039 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,208 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 56013 3
• Waga brutto: 2,318 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

37,5 x 22,7 x 24,8 cm
• Waga netto: 0,312 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Ciężar opakowania: 2,006 kg

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• EAN: 69 23410 70521 8
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Waga brutto: 0,067 kg
• Waga netto: 0,013 kg
• Ciężar opakowania: 0,054 kg

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

1,63 x 3,55 x 1,6 cm
• Waga: 0,013 kg
•
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