Talk

Conector de
3,5mm

Leve

Controle de volume
no cabo

Microfone
omnidirecional

Fone de ouvido para conferências
com microfone e controle de volume no cabo

Conector único
de 3,5mm

Controle de volume
em linha

Microfone
ajustável

Clareza incomparável
em suas chamadas, música e filmes
Improvise ao ritmo da batida da sua
própria música com o conjunto de
auscultadores estéreo KSH-280. Um
modelo confortável mas mesmo assim
ajustável proporciona uma utilização de
longa duração, para que os possa usar ao
longo de todo dia sem lhe causarem
qualquer desconforto. As unidades com
27 mm de diâmetro oferecem uma ampla
frequência de resposta, menor distorção
e uma qualidade de sons graves mais
profundos que pode realmente sentir.
Onde que esteja a ouvir a sua música ou
a jogar uma jogo de vídeo repleto de
acção, os auscultadores KSH-280
proporcionam uma qualidade superior
de reprodução áudio, e o melhor
desempenho para todas a suas
aplicações mais exigentes.

Destaques
• Conjunto de auscultadores estéreo leves
• Dispositivo com fio e um conector de 3,5mm
• Controle de volume incorporado no cabo
• Microfone omnidirecional com
braço regulável
• Ideal para jogos interactivos de PC, para
conversações de voz pela internet, para
conferências, para telemóveis e para uma
ampla gama de dispositivos portáteis
• Aba de cabeça regulável e almofadas de
espuma proporcionam uma audição
confortável durante muitas horas a fio

Especificações
Fone de ouvido
Unidade de driver
Potência máx. de saída
Frequência de resposta
Impedância
Sensibilidade
Cor
Microfone
Direccionalidade
Frequência de resposta
Impedância
Sensibilidade
Geral
Tipo de conexão
Botões
Comprimento do cabo
Dimensão
Peso
Garantia

φ27mm
150mW
20Hz-20kHz
32Ω
l00dB
Preto
Omnidirecional
30Hz-16kHz
2,2kΩ
-58dB
Ficha TRRS de 3,5mm
Controle de volume em linha
180cm
12,9x18x4,1cm
60g
Um ano

klipXtreme.com

KlipXtreme® é uma marca registrada. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários. Qualquer
menção é somente com o propósito de identificação, e, portanto, não deve ser considerada como um questionamento a qualquer outro direito inerente
a determinada marca. Fabricado na China.
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