Delock Sluchátka do uší se 4 pinovým stereofonním zástrčkovým
konektorem průměru 3,5 mm, mikrofonem a ovládáním hlasitosti a
s funkcí rychlého ztlumení pro inteligentní telefony a tablety.
Popis
Tato sluchátka značky Delock jsou vhodná pro inteligentní
telefony a tablety, na poslech hudby i na volání.
Dobrý stereofonní zvuk
Zvukové ovladače desetimilimetrových sluchátek se
vyznačují jasnými výškami a hlubokými basy, takže
poskytují dobrý stereofonní zvuk.
Vysoce kvalitní měděný kabel (OFC)
Kroucený kabel OFC (OFC Oxygen Free Copper)
sluchátek je vyroben z mědi bez kyslíku, a proto nabízí
nejlepší přenosové vlastnosti a trvanlivost.
Ergonomická konstrukce a pohodlné silikonové ušní
zátky
Ergonomicky lomená sluchátka zajistí pohodlné nošení.
Měkké ušní zátky jsou vyrobeny ze silikonu potravinářské
kvality šetrného k životnímu prostředí a ideálně zapadnou
do zvukovodu.
Kabelové dálkové ovládání a tlačítko rychlého ztlumení
Tento kabel má na sobě drátové dálkové ovládání, které
lze používat k nastavení hlasitosti na sluchátkách dle
potřeby. Multifunkční tlačítko lze použít k rychlému
ztlumení mikrofonu, ale i k výběru písničky, pozastavení,
nebo pokračování v přehrávání další písničky.
Specifikace
• Konektor: 1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack samec 90° pravoúhlý (CTIA standard)
• Citlivost: 100 dB +/- 3 dB
• Frekvenční rozsah: 20 Hz - 25 kHz
• Průměr zvukového ovladače: 10 mm
• Impedance: 32 Ohm @ 1 kHz
• Kabelové dálkové ovládání: hlasitý / tichý
• Multifunkční tlačítko: ztlumit / přehrát / pozastavit / posuv vpřed
• Integrovaný mikrofon
• Délka kabelu: cca. 1,2 m
• Váha: cca. 15 g

Číslo produktu 27183
EAN: 4043619271832
Země původu: China
Balení: Kartonová krabice

Systémové požadavky
• Volný 3,5 mm stereo jack port samice se standardem CTIA
Obsah balení
• Sluchátka
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Příslušenství
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General
Cable finishing:

OFC-Cable (Oxygen Free Copper)

Interface
konektor:

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

Délka kabelu:

1.2 m

Barva:

šedá / černá
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