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Stereo kufje

Veçoritë

• Njësi e re e drajverit 40 mm që prodhon bas
të fuqishëm natyral.
• E reja Advanced Direct Vibe struktura
siguron një mbyllje të fortë akustike për
izolim të mirë të zërit dhe bas të thellë. Pjesë
e përparme e diafragmës për një zë më të
gjerë më të qartë të spektrit të mesëm.
• Dëgjuese të reja të padukshme. Lëkurë
elastike me mbulesë me pjesë të padukshme
të kontaktit me veshë për komfor
përfundimtar dhe izolim të përkryer për bas
të thellë.
• Mbulesat e buta të dëgjuesve sigurojnë
komfor gjatë dëgjimit të gjatë.
• Dizajn të mbledhjes së shumëfishtë për
lëvizje të lehtë.
• Kordon me dizajn të ri me çarje, që nuk
ngatërrohet
Çarjet e vogla në kordonin e shtypur
zvogëlojnë ngatërrimin të shkaktuar
nga fërkimi.

Specifikimet

* IEC = International Electrotechnical
Commission
Dizajni dhe specifikimet mund të
ndryshohen pa paralajmërim paraprak.

Paralajmërime
Zëri i lartë mund të ndikojë mbi të
dëgjuarit. Për siguri në trafik, mos
përdorni kufjet gjatë drejtimit të
makinës ose biçikletës.
• Meqë kufjet janë me dendësi të lartë
dhe të mbyllur, duke i forcuar kundër
veshëve, mund të rezultojë me dëmtim
të timpanit të veshit. Mos përdorni
kufjet ku ka mundësi të goditen nga
njerëzit ose objekte tjera si me top etj.
Kur shtypni kufjet drejt veshëve mund të
prodhojë një zë të goditjes së diafragmës. Kjo
nuk është defekt.
Mbulesa të reja për kufjet mund të porositen
nga distributori më i afërt Sony.

Lloji: Mbyllur, dinamik/
Njësia e drajverit: 40 mm, lloj harku
(CCAW Voice Coil) /
Kapaciteti i trajtimit: 1,000 mW (IEC*) /
Impedanca: 40 Ω në 1 kHz /
Ndjeshmëria: 104 dB/mW /
Përgjigja e frekuencës: 4 Hz – 24,000 Hz /
Kordoni: 1.2 m, Litz kordon (Y- lloji) /
Kyçësja: Mini kyçëse stereo të lyer me ar në
formë të shkronjës L /
Pesha: Rreth 220 g pa kordonin
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