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ρεοφωνικά ακουστικά έχουν δυναµικό ήχο και είναι ελαφριά για εύκολη 

ροσφέρουν εξαιρετική ποιότητα ήχου και άνεση για χρήση τόσο σε 

 και εξωτερικούς χώρους

σµένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
αλύµµατα αυτιών που βελτιώνουν την άνεση και την απόκριση των µπάσων
ρύς σχεδιασµός για άνεση σε παρατεταµένη χρήση.

 έτοιµο
αλώδιο µονής πλευράς µειώνει το µπλέξιµο και βελτιώνει την άνεση

ια εµπειρία ακρόασης
ύπτει ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα ήχου
αξη οδήγησης ηχείου 40mm που αποδίδει ήχο χωρίς παραµόρφωση

χάσετε ότι τα φοράτε!
ιωµένη άνεση για µακροχρόνια χρήση
ύ µαλακά επικαλύµµατα στηρίγµατος κεφαλής για απόλυτη άνεση στην εφαρµογή
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Συχνότητα απόκρισης: 15 - 28 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Μονής πλευράς
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 & 6,3 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Επιχρωµιωµένο
• Τύπος καλωδίου: Χαλκός απαλλαγµένος 

οξυγόνου

Αξεσουάρ
• Βύσµα τροφοδοτικού: 3,5-6,3 χιλ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 32678 4
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

20,8 x 29 x 11,4 εκ.

• Καθαρό βάρος: 0,179 κ.
• Μικτό βάρος: 0,417 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,238 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 34353 8
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

73 x 44,5 x 58,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 4,296 κ.
• Μικτό βάρος: 13,665 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 9,369 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 34352 1
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

42,5 x 35 x 28,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,074 κ.
• Μικτό βάρος: 3,025 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,951 κ.
•
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