
 

 
beyerdynamic GmbH & Co. KG 
Theresienstr. 8 | 74072 Heilbronn – Germany 
Tel. +49 (0) 71 31 / 617 - 0 | Fax +49 (0) 71 31 / 617 - 204 
info@beyerdynamic.de | www.beyerdynamic.com 
For further distributors worldwide, please go to www.beyerdynamic.com 
Non-contractual illustrations. Contents subject to change without notice. E1 / Orbis CU (01.15) 
 

 داینامیک هدفون

 

 هاویژگی

  بازنیمهدارای ساختار 

 با پوشش نرم فوم ارای هدبند مقاومد

  طرفهیککابل دارای

  متریمیلی 5.53طالیی و مبدل  متریمیلی 5.3دارای جک 

 توضیحات
 

مزایای استفاده از یک هدفون بسته و هدفون با سیستم باز را در اختیار شما قرار  هدفون 

است که عالوه بر کیفیت   ایافسانهاز هدفون  ایبهبودیافتهساختار این هدفون در حقیقت .  دهدمی

 . ستاقی کالسیک بسیار مفید که برای استفاده در موسی داردبسیار عالی را نیز  تجزیه و تحلیلباال خاصیت 

مامی ت وضوحبه کهدرحالی کروی کامل صداییکاین هدفون باعث ایجاد  وسیلهبهکاهش مناسب نویزهای محیطی 

 هایفرکانس هدفون  . شودمی را میتوان شنیدباال  هایفرکانسپایین تا  هایفرکانساز ،جزییات 

با  هاسفرکانچون شفافیت این  رسدنمیاما این موضوع ناخوشایند به نظر شنونده  کندمیپخش  ترشفافباال را 

 درنهایت وشناخت  ، تجزیهقابلدقیق  صورتبهمیانی نیز در این هدفون  هایفرکانس.  رسندمییکدستی به گوش 

و بدون آسیب برای شنونده هستند . هدبند مخصوص این هدفون  درکقابلپایین با حجم باال اما  هایفرکانس

به کاربر  مدتطوالنی هایاستفادهدر  خصوصبهرا  ناپذیریوصفو راحتی  شدهیطراحمتناسب با همه سایزها 

 . دهدمی
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 مشخصات فنی :
 

 داینامیک                     ساختار الکترونیکی      

 نیمه باز                        سیستم الکترونیکی

 هرتز 55000-5                            پاسخ فرکانسی 

 اهم  050              میزان مقاومت فرضی مدار    

 SPL                69 Db برحسبمیزان توان 

 گرم 065                  وزن بدون احتساب کابل  

         متر    5   ایحلقهکابل                                 کابلمدل و متراژ 

به     متریمیلی 5.5انکتور                       جک استریویی طالیی  ک

 (متریمیلی 9.55اینچی ) 4/1همراه مبدل 

 

 

 

 

 

 

 


