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tomaattisesti säätyvä Stretch on uusi kestävän huippuäänen standardi. Kestävät 
ulokkeet ovat erittäin joustavat, ja ylelliset tyynyt takaavat viiden tähden mukavuuden.

Voimakas ääni
• Dynaamiset 40 mm:n elementit toistavat bassoäänet jykevän dynaamisesti

Erittäin kestävät
• Erittäin joustava kuulokesanka parantaa kestävyyttä
• Kaapelin vedonpoistaja estää murtumat
• Kestävä sotkeentumaton kaapeli ja vahvistetut liittimet

Erittäin mukava
• Pehmeät korvatyynyt eristävät ääntä
• Automaattisesti säätyvä pehmustettu sanka



 Laadukkaat materiaalit

Kuulokesanka on valmistettu laadukkaasta, erittäin 
joustavasta TR55-nailonpolymeeristä, joten 
kuulokkeet ovat erittäin kestävät ja joustavat.

Älykäs vahvistus

Kestävän, sotkeentumattoman kaapelin ja 
vahvistettujen liitinten ansiosta nämä kuulokkeet 
kestävät aktiivista elämää.

Kaapelin vedonpoistaja

Alppihiihdosta tutuksi tullutta tekniikkaa hyödyntäen 
kuulokkeiden kaapeli irtoaa heti sangasta, jos kaapeli 
tarttuu johonkin. Liitä kaapeli takaisin kuulokkeiden 
vedonpoistajaan ja voit jatkaa musiikista nauttimista.

Automaattisovitus
Näppärän rakenteen ja joustavan sisäsangan ansiosta 
The Stretch säätyy itse sopivaksi jokaisen käyttäjän 
pään mukaan.

Miellyttävä pitkäaikaisessa käytössä

Miellyttävien, erittäin pehmeiden korvatyynyjen 
ansiosta kuulokkeet tuntuvat mukavilta 
pitkäaikaisessakin käytössä.

Voimakas ääni
Näiden kuulokkeiden dynaamiset 40 mm:n elementit 
tuottavat kristallinkirkkaan kuuntelukokemuksen ja 
jykevän bassotoiston.
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Tekniset tiedot
Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 17 x 19,5 x 7,5 cm
• Paino: 0,2 kg

Ääni
• Akustinen järjestelmä: Avoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 12 - 24 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 105 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Tyyppi: Dynaamiset

Liitännät
• Johtoliitäntä: Toispuolinen johto
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus
• Johtotyyppi: OFC

Pakkauksen mitat
• Hyllysijoitustyyppi: Dummy
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 21,5 x 9 cm
• EAN: 69 23410 70513 3
• Kokonaispaino: 0,5 kg
• Nettopaino: 0,2001 kg
• Pakkaustyyppi: Dummy
• Taara: 0,2999 kg

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 56014 0
• Kokonaispaino: 1,78 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Nettopaino: 0,6003 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 1,1797 kg
•
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