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Карактеристики

• Ново развиени 40 mm звучници кои
репродуцираат природен моќен бас.
• Ново развиен Advanced Direct Vibe
Structure
Овозможува акустичен непробоен штит
за изолација на супериорен звук и
длабок бас. Оптимизирана дијафрагма
пред комората за поекспанзивни и јасни
средни фреквенции на звукот.
• Ново развиени лесни еластични
јастучиња од кожа покриени со
уретански влошки лесно пристапни за
ушите кои овозможуваат удобност при
носење и изолација на супериорен звук
за длабок бас.
• Меките перничиња овозможуваат
удобност при долго користење.
• Дизајн за преклопување оптимална
преносливост.
• Ново развиен тенок назабен кабел кој не
се заплеткува
Малку назабен рамен кабел спречува
заплеткување на кабелот.

Спецификации

Тип: Затворен, динамичен / Звучник:
40 mm, калотен тип (CCAW Voice Coil) /
Капацитет на приемна моќ: 1,000 mW
(IEC*) / Импенданса: 40 Ω за 1 kHz /
Осетливост: 104 dB/mW / Опсег на
фреквенција: 4 Hz – 24,000 Hz / Кабел:
1.2 m, Лиц кабел (Y-тип) / Приклучок:
Позлатен L-форма стерео мини приклучок
/ Маса: Приближ. 220 g без кабел

* IEC = Меѓународна електротехничка
комисија
Дизајнот и спецификациите се предмет
на измена без претходна најава.

Мерки на претпазливост
Слушање музика со многу
јак звук може да Ви го
оштети слухот. За
безбедност во сообраќајот, не
ги носете додека возите
автомобил или велосипед
• Бидејќи слушалките се со висока
густина, со насилно вметнување во уво
може да предизвикате повреда на ушното
тапанче. Избегнувајте да ги користите
слушалките каде може да бидете удрени
од луѓе или други предмети, како на пр.
топка.
Со насилно притискање на слушалките
може да се произведе звук на блендата.
Ова не е дефект.
Замена на јастучињата можете да нарачате од било која Sony продавница.
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