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wyłączny dystrybutor:

Aventho wired
słuchawki dynamiczne

CECHY
• Idealne do urządzeń mobilnych
• Z uniwersalnym pilotem i mikrofonem do kontroli połączeń   

telefonicznych oraz mediów
• Kompatybilny z wieloma urządzeniami Apple i Android
• Doskonałe tłumienie hałasu otoczenia
• Wysokiej klasy dynamiczne przetworniki Tesla
• Bardzo elastyczny odłączany kabel (1,2 m)

OPIS
Dynamiczne przewodowe słuchawki stereo Aventho dzięki wysokiej klasy 
przetwornikom Tesla zapewniają wyjątkowo jednorodny i zrównoważony 
dźwięk. Technologia przetwornika Tesla oferuje krystalicznie czysty dźwięk, 
a zastosowanie neodymowego magnesu w kształcie pierscienia gwarantuje 
niezwykle wysoką wydajność. Zamknięta konstrukcja oraz miękkie, wymien-
ne wkładki nauszne zapewniają doskonały komfort noszenia przy maksymal-
nym tłumieniu dźwięków otoczenia.
Przewodowe słuchawki Aventho dostarczane są z kablem z wbudowanym 
uniwersalnym pilotem zdalnego sterowania, pozwalającym na sterowanie 
kompatybilnymi urządzeniami typu smartfon i tablet. Niezwykle elastyczny, 
odłączany kabel połączony jest z obiema nausznicami.
Pilot zdalnego sterowania posiada zintegrowany, 3-przyciskowy mikrofon do 
sterowania głośnością* i odtwarzaniem muzyki, a także akceptacji i kończe-
nia połączeń.
Przewodowe słuchawki Aventho zapewniają doskonałe brzmienie wszyst-
kim urządzeniom mobilnym wyposażonym w gniazdo mini jack (3,5 mm).
Przewodowe słuchawki Aventho mogą być przechowywane w dołączonym 
miękkim etui.

SPECYFIKACJE
Typ przetwornika ................................... dynamiczny
Konstrukcja .............................................. zamknięta
Pasmo przenoszenia .............................. 10 – 40,000 Hz
Impedancja nominalna .......................... 32 Ω
Nominalny SPL ........................................ 105 dB SPL (1 mW / 500 Hz)
Moc wyjściowa ....................................... 100 mW
T.H.D ......................................................... < 0.2% @ 500 Hz
Rodzaj słuchawek .................................. nauszne
Pilot i mikrofon ....................................... uniwersalny 3-przyciskowy*
Długość przewodu i złącze .................. 1.2 m, odłączany, 4-pin mini stereo jack (3.5 mm)
Waga bez kabla ....................................... 210 g

AKCESORIA W ZESTAWIE
• Słuchawki przewodowe Aventho
• Kabel przyłączeniowy z pilotem, 4-pin mini jack (3,5 mm) 1,2 m, odłączany,
• Miękkie etui

*Kontrola głośności może nie działać z niektórymi urządzeniami. Wymaga gniazda jack.


