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  با ساختار بسته ایحرفههدفون 

  

 هاویژگی

  بسته  کامالًدارای ساختار 

  فنری باحالتدارای هدبند مقاوم فلزی 

  با امکان جدا شدن از هدفون طرفهیککابل 

 مجهز به پد و پوشش هدبند نرم و راحت و قابل تعویض 

  متریمیلی 53.6جک استریویی کوچک طالیی و مبدل دارای

 

 توضیحات

ی در صدای محیطو جلوگیری از نشت ته، میزان باالی فشار صوتی نظیر ساختار بس هاییویژگیبه با توجه 

DT 1770 Pro   و مناسب برایزنده  برای کاربری استودیویی و اجراهای نظیربیاین هدفون را باید هدفونی 

 دانست. ایحرفهمتنوع و  هایبرنامه هایکارگردان، مهندسان صدا و ایحرفه هایموزیسین

باال و وسعت خروجی صدای  وضوحبهبر روی این هدفون  شدهگرفته کار به (2.0ورژن ) TESLAدرایورهای 

 برای میکس و مسترینگ نیز یاد شود. همتابیهدفونی  عنوانبه DT 1770ن کمک شایانی کرده است تا از آ

مانند زمانی و شلوغ  سروصداپر  هایمحیطسطح باالی خروجی سیگنال این هدفون آن را برای استفاده در 

 مناسب نموده است. ند سیستم صوتی قرار دارد که مهندس صدا در معرض صدای بل

ای این هدفون: آن است. تمامی اجز شدهتفکیکاجزای ظریف و  DT 1770 Proهدفون  هایویژگییکی از 

و نکته مهم این  .اندشدهساختهو عالی  یکدرجهاز مواد اسکلت بدنه، کاسه هدفون و... ، هدبند، هاگوشیپد 

با امکان قفل و  طرفهیککابل  .شودمیاست که باعث طول عمر باالی این هدفون  هاآنزا امکان تعویض اج

و حفاظت مطلوب از هدفون را برای کاربر  جاییجابهجدا شدن از هدفون به همراه کیف مستحکم آن امکان 

 .سازدمیمحیا 
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 مشخصات فنی 

 داینامیکساختار الکترونیکی : 

 بسته:  هاگوشیساختار 

   هرتز 04444 – 6               :سیپاسخ فرکان

 اهم 064                : میزان اسمی امپدانس

 db SPL 125 : سطح فشار صوتی باالترین 

 دور گوشی:  نوع پدها

 / کابل صاف متر 3کابل :  و نوع متراژ

 

 

 

 


