Delock Căști In-Ear cu 4 pini priză mufă stereo de 3,5 mm,
microfon și controlul volumului + funcție Quick Mute (Silențios
rapid) pentru smartphone-uri și tablete
Descriere scurta
Aceste căști de la Delock sunt potrivite pentru a asculta
muzică și pentru a efectua apeluri pentru smartphone-uri și
tablete.
Sunet stereo bun
Driverele audio pentru căști de 10 mm au drept
caracteristică o frecvență înaltă clară și un bas profund și,
prin urmare, oferă un sunet stereo bun.
Cablu de cupru OFC de înaltă calitate
Cablul OFC răsucit (cupru fără oxigen) al căștilor este
fabricat din cupru fără oxigen și, prin urmare, oferă cele
mai bune proprietăți de transmisie și durabilitate.
Design ergonomic și căști de silicon confortabile
Căștile unghiulare ergonomice asigură o purtare
confortabilă. Capetele moi pentru urechi sunt făcute din
silicon biodegradabil și se potrivesc ideal canalului urechii.
Telecomandă cu cablu și funcția silențios rapid
Este o telecomandă cu fir pe cablu, care poate fi utilizată
pentru a regla volumul căștilor după cum doriți. Butonul
multifuncțional poate fi utilizat pentru a seta microfonul la
silențios rapid, precum și pentru a selecta, a întrerupe sau
a continua redarea următoarei melodii.
Specification
• Conector: 1 x mufă jack stereo cu 4 pini de 3,5 mm la un unghi de 90° (standard CTIA)
• Sensibilitate: 100 dB +/- 3 dB
• Interval frecvenţă: 20 Hz - 25 kHz
• Driver Audio Ø: 10 mm
• Impedanţă: 32 Ohm @ 1 kHz
• Telecomandă prin cablu: tare / încet
• Buton multifuncțional: silențios / redare / pauză / înainte
• Microfon încorporat
• Lungime cablu: aprox. 1,2 m
• Greutate: cca 15 g

Nr. 27183
EAN: 4043619271832
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Un port liber mamă mufă stereo de 3,5 mm cu standard CTIA
Pachetul contine
• Căști
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General
Cable finishing:

OFC-Cable (Oxygen Free Copper)

Interface
connector:

1 x 3.5 mm 4 pin audio stereo jack male

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 25 kHz

Impedance:

32 Ohm @ 1 kHz

Sensibility:

100 dB +/- 3 dB

Physical characteristics
Weight:

15 g

Cable length:

1.2 m

Colour:

gri / negru
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