Delock In-Ear-hörlurar med 4 poler 3,5 mm Stereojackkontakt,
mikrofon och volymkontroll + Quick Mute-funktion för
smarttelefoner och surfplattor
Beskrivning
Hörlurar från Delock som passar för att lyssna på musik
och ringa samtal för smarttelefoner och surfplattor.
Bra stereoljud
10 mm hörlurarnas högtalare erbjuder både kristallklar
diskant och djup bas och kan därför erbjuda ett bra
stereoljud.
Högkvalitativ OFC kopparkabel
Tvinnad OFC-kabel (syrefri koppar) för hörlurar som är
tillverkad av syrefri koppar och därför erbjuder bästa
möjliga överföringsegenskaper och hållbarhet.
Ergonomisk utformning & bekväma öronsnäckor av
silikon
Ergonomiskt vinklade hörlurar som är bekväma att bära.
Mjuka öronsnäckor som är tillverkade av livsmedelsklassat
och miljövänligt silikonmaterial och passar perfekt i örat.
Kabelfjärrkontroll & Quick-Mute-funktion
Det finns en fast fjärrkontroll på kabel som kan användas
för att justera volymen på headsetet efter önskemål.
Multifunktionsknappen kan användas för att snabbt dämpa
mikrofonen samt för att välja, pausa eller fortsätta spela
upp nästa sång.
Specifikationer
• Anslutning: 1 x 3,5 mm 4 stift stereouttag hane vinklad 90° (CTIA-standard)
• Känslighet: 100 dB +/- 3 dB
• Frekvensområde: 20 Hz - 25 kHz
• Ljuddrivenhet Ø: 10 mm
• Impedans: 32 Ohm @ 1 kHz
• Kabelfjärrkontroll: högt / tyst
• Multifunktionsknapp: mute / spela upp /pausa / nästa
• Inbyggd mikrofon
• Kabellängd: ca 1,2 m
• Vikt: ca. 15 g

Artikelnummer 27183
EAN: 4043619271832
Ursprungsland: China
Paket: Retail Box

Systemkrav
• En ledig 3,5 mm stereokontakt hona med CTIA-standard
Paketets innehåll
• Hörlurar
Bilder
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General
Cable finishing:

OFC-Cable (Oxygen Free Copper)

Interface
kontakt:

1 x 3.5 mm 4 pin audio stereo jack male

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 25 kHz

Impedans:

32 Ohm @ 1 kHz

Sensibility:

100 dB +/- 3 dB

Physical characteristics
Weight:

15 g

Kabellängd:

1.2 m

Färg:

grå / svart
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