
ุดยอดพลังแห่งเสียงที่สมบูรณ์แ
ส
พลังเสียง
สุดยอดหูฟังค
บการปรับจูนต

ประส
• ตัวข
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ลืมไป
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พร้อม
• อะแ
• จัดวา
• สายเ
• ระบ
• กระ
บบ
ไฮไฟสมบูรณ์แบบ
วามละเอียดสูงที่ให้รายละเอียดคุณภาพระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวขับเสียงที่ได้รั
อบสนองอย่างเต็มพิกัดต่อสัญญาณเสียง รองรับความถี่ที่กว้างเป็นพิเศษ

บการณ์แห่งเสียงที่สมบูรณ์แบบ
ับเสียงขนาด 50 มม. เพื่อเสียงดีเยี่ยมไม่ผิดเพี้ยน
บปิดทั้งใบหูเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม
LC-OFC (Linear Crystal Oxygen Free Copper) คุณภาพสูง

เลยว่าสวมอยู่!
น้ำรองหูฟังตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้สวมใส่สบายยิ่งขึ้นและฟังเสียงเบสได้ดียิ่งขึ้น
คาดศีรษะปรับง่ายสวมใส่สบายกระชับได้อย่างดี
าดศีรษะที่ระบายอากาศได้ดีจะเพิ่มความสบายยิ่งขึ้นเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน

ทำงานเสมอ
ดปเตอร์เคลือบทอง 24k เพื่อการเชื่อมต่อที่วางใจได้มากยิ่งขึ้น
งสายไว้ด้านเดียว ลดปัญหาสายพันกันและเพิ่มความสบาย
คเบิลถอดได้ยาว 4 เมตร เพื่อยืดอายุของผลิตภัณฑ์และจัดเก็บได้ง่ายขึ้น
บล็อคสายเคเบิลถอดได้ที่ดีไซน์เป็นพิเศษ
เป๋าสำหรับจัดเก็บที่ให้มา
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เสียง
• ระบบเสียง: เปิด
• ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
• การตอบสนองต่อความถี่: 5 - 40 000 เฮิร์ตซ์
• ความต้านทาน: 32 โอห์ม
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 1500 mW
• ความไว: 106 dB
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 50 มม.

การเชื่อมต่อ
• การต่อสายเคเบิล: ด้านเดียว
• ความยาวสายเคเบิล: 4 ม.
• ถอดสายเคเบิลได้
• ผิวของตัวเชื่อมต่อ: ชุบทอง 24k
• ประเภทสายเคเบิล: LC-OFC

อุปกรณ์เสริม
• ตัวแปลงเต้าเสียบ: ปลั๊กอะแดปเตอร์เคลือบทอง 

24k 3.5-6.3 มม.
• กระเป๋า: กระเป๋าจัดเก็บสะดวกที่ให้มา

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

26.1 x 29.2 x 13.9 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 1.137 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: .28 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .857 กก.

ด้านนอกกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: 2.8 กก.
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

29 x 27.5 x 32 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: .56 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 2.24 กก.
•

หูฟังไฮไฟสเตอริโอ
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