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 داینامیک هدفون

 

 هاویژگی     

  بستهدارای ساختار

  مجهز به دیافراگم دارای تکنولوژی 

 و قابل تنظیمارای هدبند مقاوم د

 صاف و فنری طرفهدارای کابل یک

  متریمیلی 5.53طالیی و مبدل  متریمیلی 5.3دارای جک 

 توضیحات
 

ر طراحی شناختی دهای بیرداینامیک و با در نظر گرفتن بحث زیباییبا تحولی در ساختار سنتی طراحی هدفون

ویژگی لحاظ شد که با استفاده از این  DT 1350ای های بیرداینامیک، در هدفون حرفهنسل جدید هدفون

، استودیو DJالعاده را در کاربری هدفون کاربر از محیط پیرامون خود جداشده و صدای شفاف، باکیفیت و خارق

 کندو مانیتورینگ تجربه می

را  DT 1350( هدفون dB 129توجه فشار صوتی )ترکیبی کارآمد از کاهش صدای محیطی و افزایش قابل

تبدیل نموده  DJکاربری  دانان ونظیر برای مهندسین صدا، کاربری رادیوتلویزیونی، موسیقیبه هدفونی بی

اند شدهساخته TESLAها با تکنولوژی و طراحی شده برای این سری از هدفوناست. درایورهای در نظر گرفته

که این امر به کاهش بسیار زیاد اعوجاج و درنتیجه تولید صدایی کامالً متعادل و تفکیک بسیار دقیق حتی در 

 باالترین حجم صدا در این هدفون منجر شده است.
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 مشخصات فنی

 داینامیکساختار الکترونیکی : 

 بسته:  هاساختار گوشی

 هرتز 53333 – 3:  پاسخ فرکانسی

 اهم 03 : میزان اسمی امپدانس

 dB 129 : باالترین سطح فشار صوتی

 رو گوشی : نوع پدها

  : متراژ و نوع کابل

DT 1350 : متری صاف 3/1طرفه کابل یک  

DT 1350 CC :  متری فنری 3/2 طرفهیککابل  

 

 

 


