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ładana konstrukcja jest wprost stworzona do surfowania: po prostu złóż słuchawki i 
owaj do torby. Miękkie poduszki i nowoczesna inżynieria zapewniają doświadczenie 

ustyczne na najwyższym poziomie.

Potężny dźwięk
• Dynamiczne 40-milimetrowe przetworniki zapewniają głębokie, dynamiczne tony niskie

Większa wytrzymałość
• Reduktor naprężeń na przewodzie zapobiegający jego przełamaniu
• Wytrzymały, nieplączący się przewód oraz wzmocnione złącza

Niespotykana wygoda
• Niezwykle miękkie nauszniki z redukcją szumów
• Elastyczne dopasowanie
• Możliwość płaskiego złożenia zapewnia łatwe przechowywanie i przenoszenie



 Inteligentne wzmocnienie

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

Składany na płasko, co ułatwia 
przenoszenie

Możliwość płaskiego złożenia zapewnia łatwe 
przechowywanie i przenoszenie

Reduktor naprężeń na przewodzie

Dzięki rozwiązaniu zainspirowanemu najnowszą 
technologią wykorzystywaną w narciarstwie 

nadmiernie naprężony przewód szybko odłącza się 
od pałąka. Wystarczy ponownie podłączyć przewód 
do reduktora i można znów cieszyć się muzyką.

Potężny dźwięk
Dynamiczne 40-milimetrowe przetworniki 
sprawiają, że słuchawki oferują wyrazisty dźwięk 
oraz miażdżące tony niskie.

Komfort podczas długotrwałego 
noszenia

Eleganckie, niezwykle miękkie nauszniki umożliwiają 
noszenie słuchawek przez długi czas bez 
jakiegokolwiek dyskomfortu.

Elastyczne dopasowanie

Pałąk można w każdej chwili z łatwością dopasować 
do kształtu głowy
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Dane techniczne
Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

15,5 x 18,7 x 7 cm
• Waga: 0,15 kg

Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 15–24 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Czułość: 107 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Przewód jednostronny
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym 

złotem
• Typ przewodu: OFC

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• EAN: 69 23410 70514 0
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 21,5 x 5 cm
• Waga brutto: 0,34 kg
• Waga netto: 0,155 kg
• Ciężar opakowania: 0,185 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 56016 4
• Waga brutto: 1,235 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

23,8 x 16,8 x 21 cm
• Waga netto: 0,465 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,770 kg
•
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