هدفون داینامیک

ویژگیها
 دارای ساختار بسته
 نوآوری جدید در سیستم انعکاس باس
 دارای هدبند مقاوم از جنس فوالد با پوشش نرم فوم
 دارای کابل یکطرفه
 دارای جک  5.3میلی متری طالیی و مبدل  5.53میلی متری
توضیحات
هدفون

با سیستم بسته و کیفیت استثنایی یک انتخاب مناسب برای کاربران حرفهای

است  .کیفیت مطلوب و ماندگار به همراه عملکرد دقیق این هدفون آن را به ابزاری کارآمد برای کاربری
هایی نظیر مانیتورینگ  ،ضبط صدا در استودیو  ،تدوین و کاربری رادیو تلویزیونی تبدیل کرده است .
سیمپیچ و دیافراگم داخلی این هدفون آن را به ایرفون های الکترواستاتیکی شبیه کرده است با این تفاوت
که با دقت در طراحی و با ایجاد پاسخ فرکانسی مطلوب میتوان از این هدفون صدایی مطلوب  ،با کیفیت
و طبیعی را شنید .بهعالوه هدبند و پدهای گوشی مقاوم  ،نرم و قابل تنظیم و کابل یکطرفه آن کار کردن
با این هدفون را در استفادههای بلندمدت لذتبخش و راحت نموده است  .این سری از هدفونها در 5
مدل  08 ، 53و  338اهم و با جکهای طالیی  5.3میلیمتری با مبدل  1/4اینچی عرضهشده است و به
همین دلیل از آنها میتوان با تمامی آمپلیفایرهای هدفونها استفاده کرد .
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مشخصات فنی :
ساختار الکترونیکی

داینامیک

سیستم الکترونیکی

بسته

پاسخ فرکانسی

 55000-5هرتز

میزان مقاومت فرضی مدار

 350 . 00 . 53اهم

میزان توان برحسب SPL

Db 69

وزن بدون احتساب کابل

 370گرم

مدل و متراژ کابلها
هدفون  53اهم

کابل صاف  6.9متر

هدفون  00اهم

کابل صاف

 5متر

هدفون  350اهم

کابل حلقهای  5متر

کانکتور

جک استریویی طالیی  5.5میلیمتری به
همراه مبدل  6/4اینچی ( 9.55میلیمتری)
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