THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG TIN CƠ BẢN
 Loại hình: Tai nghe âm thanh nổi
 Thiết kế: Chụp tai
 Kết nối: Giắc TRRS/Stereo
 Bộ chỉnh âm nội tuyến
 Trọng lượng không tính dây cáp: 320 g
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TAI NGHE
 Đường kính loa: 40 mm
 Trở kháng: 32 Ω
 Tần số đáp ứng: 20 Hz - 20,000 Hz
 Độ nhạy: 103 dB ± 3 dB
 Công suất tối đa: 100 mW
 Điều chỉnh âm lượng:
Thông qua bộ chỉnh âm nội tuyến

CÁP VÀ GIẮC KẾT NỐI
 Dây cáp Mô-đun
 Tổng chiều dài dây cáp có
1 đầu giắc 3.5 mm (TRRS): 110 cm
 Tổng chiều dài dây cáp có
2 đầu giắc 3.5 mm: 255 cm
 Giắc kết nối mạ vàng
 TRRS Pinout: CTIA
KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH
 PCs/Notebooks
 Tablets/Smartphones/MP3-Player/
Notebooks (TRRS)
 PlayStation 4
 XBox One

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MICROPHONE
 Điều hướng: Đơn hướng
 Trở kháng: 2.2 kΩ
 Tần số đáp ứng: 50 Hz - 10,000 Hz
 Độ nhạy: -40 dB ± 2 dB
 Microphone có thể tháo rời
 Microphone linh hoạt
 Bật, tắt Microphone:
Thông qua bộ chỉnh âm nội tuyến

Đệm đầu

Đệm tai mềm
Đệm chống ồn
chất lượng cao

Microphone
linh hoạt,
có thể tháo rời
Dây cáp bện
sợi dệt

HỆ THỐNG DÂY CÁP MÔ-ĐUN

Chiều dài dây cáp: 110 cm
Giắc TRRS để kết nối với Tablets,
Smartphones, MP3 Players, Notebooks, PlayStation 4 và XBox One

Tổng chiều dài dây cáp: 255 cm

Bộ chỉnh âm nội tuyến với
chức năng tăng giảm âm
lượng và bật, tắt microphone

Chiều dài dây cáp: 145 cm

Giắc kết nối mạ vàng

BAO ĐỰNG TẶNG KÈM

Mang theo Sharkoon B1 một cách an toàn và tiện lợi với chiếc bao
cứng được tặng kèm. Chiếc bao sẽ bảo vệ sản phẩm khỏi những
tác động môi trường, chống sốc, chống va đập, nhờ được sản
xuất và gia công tỷ mỉ từ những vật liệu có độ bền cao.
Những phụ kiện của chiếc tai nghe cũng có thể được chứa gọn
trong bao đựng. Khe gắn microphone được trang bị một khóa
dán cố định, những dây cáp mở rộng tích hợp cùng bộ chỉnh âm
nội tuyến có thể nằm gọn gàng trong chiếc túi lưới nhỏ.

Lorem ipsum

GÓI BÁN LẺ

Kích thước: 270 x 220 x 105 mm
Trọng lượng: 1.13 g

GÓI SẢN PHẨM BAO GỒM
 B1
 Bao cứng
 Hướng dẫn sử dụng

LÔ HÀNG

Đơn vị đóng gói: 5
Kích thước: 545 x 235 x 290 mm
Trọng lượng: 6.29 kg
Thuế quan số: 85183095
Sản xuất tại: Trung Quốc

www.sharkoon.com

