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 mm högtalarelementen och baskanalerna skapar ett effektfullt stort basljud, 

ultraplatta vikbara halsremmen är enkel att förvara och bära med sig.

 för dina öron
m högtalarelement ger ljud med höga prestanda
analerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud
dymiummagneten förstärker basprestanda och ökar känsligheten
 av högsta möjliga prestanda och ljudkvalitet
 guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar

 för att passa dig och ditt sätt att leva
a mjukt material för maximal bekvämlighet
turformad design runt halsen, för bekväm passform
nomiskt utformade hörlurar ökar komforten
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vikta mycket tunna och får plats i fickan
tärkt kabelanslutning ger extra hållbarhet
ln för anslutning till ena sidan minskar kabeltrasslet och ökar komforten

 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
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Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 12–24 000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 32 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: Enkelsidig
• Kabellängd: 1,2  m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,5 x 23,2 x 3,2 cm
• Nettovikt: 0,056 kg
• Bruttovikt: 0,14 kg
• Taravikt: 0,084 kg

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 51 x 30 x 56 cm
• Nettovikt: 8,72 kg
• Bruttovikt: 9,4 kg
• Taravikt: 0,68 kg

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 24 x 13,5 x 26 cm
• Nettovikt: 0,84 kg
• Bruttovikt: 1 09 kg
• Taravikt: 0,25 kg
•

Nackbandshörlurar
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