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u Trọng lượng nhẹ, có khả năng tái tạo âm thanh chất
lượng cao

u Miếng đệm tai có thể thay thế

u Sẵn có với cáp thông thường hoặc cáp có độ bền cao

u Có riêng miếng đệm tai loại đặc hoặc loại có thể giặt
được

u Chân cắm mạ vàng có góc nghiêng thích hợp

Chức năng

Có thể lắp tai nghe này với bộ đệm tai có thể giặt được
tùy chọn.

Miếng đệm tai có thể giặt được

Kết nối liên thông
• Cáp 1,3 m (4,25 ft) có đầu cuối là chân cắm stereo mạ

vàng có góc nghiêng thích hợp 3,5 mm (0,14 in)

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Trở kháng 32 ohm cho mỗi bên tai nghe

Hồi đáp tần số âm thanh 50 Hz đến 20 kHz (-10 dB)

Khả năng xử lý công suất 50 mW

Độ nhạy (1 kHz) 98 dB SPL/mỗi bên tai nghe tại
1 mW/mỗi bên tai nghe

Đặc tính cơ học

Trọng lượng 70 g (0,16 lb)

Hoàn thiện Màu than (PH 10736) có a ́nh bạc

Thông tin Đặt hàng

Tai nghe Nhẹ LBB 3443/00
Tai nghe nhẹ cho tái tạo âm thanh chất lượng cao, miếng
đệm tai có thể thay thế và cáp thông thường.
Số đặt hàng LBB3443/00

Cáp Tai nghe Nhẹ có Độ bền cao LBB 3443/10
Tai nghe nhẹ cho tái tạo âm thanh chất lượng cao, miếng
đệm tai có thể thay thế và cáp có độ bền cao.
Số đặt hàng LBB3443/10



Phụ kiện

Miếng Đệm Tai Xốp LBB 3443/50 cho LBB 3443 (50 đôi)
Miếng đệm tai xốp có thể thay thế dành cho LBB 3443
(50 đôi).
Số đặt hàng LBB3443/50

Miếng Đệm Tai Đặc HDP‑LWSP cho LBB 3443 (50 đôi)
Miếng đệm tai đặc thay thế có thể giặt được dành cho
LBB 3443 (50 đôi).
Số đặt hàng HDP-LWSP
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