Mini ausinės ACME HE15R Groovy
earphones with mic
ACME mini ausinės „ACME HE15 Groovy in-ear headphones
with mic” sulaukė tokio populiarumo vartotojų tarpe, jog
buvo sukurtos dvi dar geresnės atnaujintos versijos! Prie jau
buvusių pieno baltos, ryškiai geltonos ir turkio mėlynos
spalvos prisijungė vyšnių raudona ir sodri pilka. Ausinių
paviršius guminis, tad dėvėti jas labai malonu, o ir atrodo
stilingai bei jaunatviškai. Prie visų privalumų prisideda
patogiai ant laido įmontuotas mikrofonas, atsiliepimo ir
pokalbio užbaigimo mygtukas bei labai patraukli kaina.
„ACME HE15 Groovy in-ear headphones with mic” – grožis
paprastume!

Savybės
Kokybiškos medžiagos
Ausinių paviršius padengtas kokybiška
guma, tad jas labai malonu dėvėti, jos
atsparesnės aplinkos poveikiui

Jaunatviškos spalvos
Spalvos atrodo jaunatviškai ir stilingai.
Tikrai nepaskęsite pilkoje minioje!

Funkcionalumas
Ant laido patogiai įmontuotas
mikrofonas, atsiliepimo ir pokalbio
užbaigimo mygtukas

Trijų dydžių minkšti guminiai
kištukai
Lengvai rasite Jums tinkamiausią dydį

Mini ausinės ACME HE15R Groovy
earphones with mic
Techninė specifikacija
Connections

Gold plated 3.5 mm

Special features

Soft & gummy In-ear cushions - Improved relaxation and convenience
Integrated microphone - Perfectly aligned for mobile phone
Pure music sound - Special construction prevents from noise

Package contents

Headphones
User manual

Colour

Red

Other

Microphone: integrated
Chanel balance: 3 dB
Rated power: 3 mW
Max. input power: 10 mW

Driver size

Ø 8.2 mm

Frequency response

20 – 20 000 Hz

Warranty Terms

60 month(s)

Type

In-ear

Sensitivity

94 ± 3 dB

Impedance

16 Ω

Cable length

130 cm

Ordering Details

Shipping Specifications

Model

Mini ausinės ACME HE15R Groovy earphones with mic

Inner carton, pcs

-

Prekės Nr.

140547

Master carton, pcs

-

EAN code

4770070875384

Pallet, cartons

-

Master carton weight Netto, kg

-

Master carton weight Brutto, kg

-

Product weight Netto, kg

-

Product weight Brutto, kg

-

Dimensions
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Dimensions (product) (D x W x H), mm

-

Dimensions (package) (D x W x H), mm

-

Dimensions (inner carton) (D x W x H), mm

-

Dimensions (master carton) (D x W x H), mm

-

Volume of master carton, cbm

-

