Delock Fülhallgató 4 tűs 3,5 mm-es sztereo jack csatlakoztatóval,
mikrofon és hangszabályozó + gyorsnémító funkcióval
okostelefonokhoz és tabletekhez
Leírás
Ezek a Delock fülhallgatók alkalmasak zenehallgatásra, és
telefonbeszélgetésekkor is okostelefonok és tabletek
használatakor.
Jó sztereó hangzás
A 10 mm-es fülhallgatók audio meghajtói tiszta magas és
mély hangokat biztosítanak, és így jó sztereó hanghatás
érhető el.
Jó minőségű OFC rézkábel
A fülhallgatók csavart OFC (oxigén mentes réz) kábele
oxigén mentes rézből készült, és így a legjobb hangátviteli
tulajdonságokkal és tartóssággal rendelkezik.
Ergonomikus kialakítás és komfortos szilikon
fülhallgató borítás
Az ergonomikusan hajlított fülhallgatók komfortos viseletet
nyújtanak. A puha fülhallgató borítás környezetbarát és
élelmiszeripari szilikonból készült ideálisan illeszkedik a
füljáratba.
Távkapcsoló és gyors halkítási funkció a kábelen
Van egy vezetékes távkapcsoló a kábelen, melynek
segítségével tudja állítani a fülhallgató hangerejét igény
szerint. A multifunkcionális gomb használható a mikrofon
gyors
némítására,
valamint
a
következő
dal
kiválasztására, szüneteltetésére vagy folytatólagos
lejátszására.
Műszaki adatok
• Csatlakozó: 1 x 3,5 mm 4 dugós sztereo jack apa 90 fokos szögű (CTIA szabvány)
• Érzékenység: 100 dB +/- 3 dB
• Frekvenciatartomány: 20 Hz - 25 kHz
• Audio rendszer átmérője: 10 mm
• Impedancia: 32 Ohm @ 1 kHz
• Kábelen távirányító: hangos / csendes
• Multifunkcionális gomb: halkítás / lejátszás / szünet / előre léptetés
• Beépített mikrofon
• Kábelhossz: kb. 1,2 m
• Tömeg: kb. 15 g

Tételszám 27183
EAN: 4043619271832
Származási hely: China
Csomag: Retail Box

Rendszerkövetelmények
• Egy CTIA szabványnak megfelelő szabad 3,5 mm sztereo jack aljzat (anya)
A csomag tartalma
• Fejhallgató
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Képek
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General
Cable finishing:

OFC-Cable (Oxygen Free Copper)

Interface
csatlakozó:

1 x 3.5 mm 4 pin audio stereo jack male

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 25 kHz

Impedancia:

32 Ohm @ 1 kHz

Sensibility:

100 dB +/- 3 dB

Physical characteristics
Weight:

15 g

Kábelhosszúság:

1.2 m

Szín:

szürke / fekete
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