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  بازبا ساختار  ایحرفههدفون 

  

 هاویژگی

  باز و درایورهای مجهز به تکنولوژی  کامالًدارای ساختارTesla  

  از استیل مستحکم شدهساختهدارای هدبند مقاوم 

  با امکان جدا شدن از هدفون طرفهیککابل 

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

  یک جفت پد سری دارایEDT 1990 A برای انتقال صدای طبیعی

  سری دارای یک جفت پدEDT 1990 B برای انتقال صدای با جزییات بیشتر 

ترقویباس و 

 

 توضیحات

DT 1990 Pro  باز و برای کاربری میکس و مسترینگ  کامالًاستودیویی با ساختاری  ایحرفههدفون فوق

ا شده است. بطبیعی و  العادهخارق باکیفیتید صدایی تول باعثاست. ساختار ویژه این هدفون  شدهطراحی

 صورتبهخروجی نهایی صدا در این هدفون این هدفون  درایورهایدر ساخت  Teslaاز تکنولوژی  گیریبهره

اجزای این در ساخت تمامی  یکدرجهو استفاده از مواد  العادهفوقشدت باال است. طراحی  و با شدهتفکیک

 توجهلقاباز دیگر خصوصیات این هدفون است و نکته  پدهاکابل، هدبند و  گرفته تا هاگوشیهدفون از کاسه 

 DT 1990 Proاست که همین امر به باال رفتن عمر هدفون  هاآندرباره این تجهیزات قابل تعویض بودن 

و در  اندشدهطراحی کاربرپسندبسیار راحت و   DT 1990هدبند و پدهای کمک شایانی کرده است. 

 د آورد.هدفون را برای کاربران به وجود خواهن وزنیبیاحساس  مدتطوالنی هایاستفاده
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 مشخصات فنی 

 داینامیکساختار الکترونیکی : 

 ازب:  هاگوشیساختار 

   هرتز 04444 – 5               :پاسخ فرکانسی

 اهم 054                : میزان اسمی امپدانس

 db SPL 125 : باالترین سطح فشار صوتی 

 دور گوشی:  نوع پدها

 متر / کابل صاف 3متراژ و نوع کابل : 

 

 

 

 


