Delock Ακουστικά In-Ear με Στερεοφωνική υποδοχή των 4 pin
3,5 χιλ. , Χειριστήριο Μικροφώνου και Έντασης ήχου +
Λειτουργία Γρήγορης Σίγασης (Quick Mute) για Smartphone και
Tablet
Περιγραφή
Αυτά τα ακουστικά της Delock είναι κατάλληλα για
αναπαραγωγή μουσικής και επίτευξη κλήσεων για
smartphone και tablet.
Καλός στερεοφωνικός ήχος
Οι κεφαλές ήχου των ακουστικών των 10 χιλ. παρέχουν
καθαρό χτύπημα και βαθύ μπάσο, και για αυτό τον λόγο
παρέχουν καλό στερεοφωνικό ήχο.
Χάλκινο καλώδιο OFC υψηλής ποιότητας
Το συνεστραμμένο καλώδιο OFC (Oxygen Free Copper –
Χαλκός Άνευ Οξυγόνου) των ακουστικών έχει
κατασκευαστεί από χαλκό χωρίς οξυγόνο και για αυτόν
τον λόγο προσφέρει καλύτερες επιδόσεις μετάδοσης
και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Εργονομικός σχεδιασμός & άνετες κεφαλές
ακουστικών σιλικόνης
Τα εργονομικά κυρτά ακουστικά παρέχουν άνεση κατά
τη χρήση. Οι μαλακές κεφαλές έχουν κατασκευαστεί
από αναλώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον σιλικόνη
και ταιριάζουν ιδανικά στο ακουστικό του αυτιού.
Τηλεχειριστήριο καλωδίου & λειτουργία γρήγορης
σίγασης
Υπάρχει ένα ενσύρματο τηλεχειριστήριο στο καλώδιο,
το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμόσει
την ένταση ήχου στα ακουστικά βάσει επιθυμίας. Το
πολυλειτουργικό πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
γρήγορη σίγαση του μικροφώνου, καθώς επίσης και για
επιλογή, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής του
επόμενου τραγουδιού.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας: 1 x 3,5 χιλ. αρσενική στερεοφωνική υποδοχή των 4 pin με γωνία 90°
(CTIA βασικό)
• Ευαισθησία: 100 dB +/- 3 dB
• Εύρος συχνότητας: 20 Hz - 25 kHz
• Οδηγός ήχου Ø: 10 χιλ.
• Σύνθετη αντίσταση: 32 Ohm @ 1 kHz
• Απομακρυσμένος έλεγχος καλωδίου: δυνατό / ήσυχο
• Πολυλειτουργικό πλήκτρο: σίγαση / αναπαραγωγή / παύση / μετακίνηση προς τα
εμπρός
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο
• Μήκος καλωδίου: περ. 1,2 m
• Βάρος: περ. 15 g

Αρ. προϊόντος 27183
EAN: 4043619271832
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Μια ελεύθερη 3,5 χιλ. στερεοφωνική θύρα υποδοχής θηλυκή με CTIA standard
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Ακουστικό
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Εικόνες

© 2022 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο
δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

www.delock.com
27183

2/3
25.05.2022

General
Cable finishing:

OFC-Cable (Oxygen Free Copper)

Interface
σύνδεσμος :

1 x 3.5 mm 4 pin audio stereo jack male

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 25 kHz

Σύνθετη αντίσταση:

32 Ohm @ 1 kHz

Sensibility:

100 dB +/- 3 dB

Physical characteristics
Weight:

15 g

Μήκος καλωδίου:

1.2 m

Χρώμα:

γκρί / μαύρο
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