SE-CH3T-B
156372

SRP 29,99 €
Hi-Res audio in-ear-koptelefoon met dynamische driver
met zeldzame-aardemagneet en lichtgewicht aluminium
behuizing

Kleur

PRODUCT DETAILS
Hoe kunnen oortelefoons die zo slank en licht zijn, toch zo'n puur, krachtig geluid afleveren? Het antwoord ligt in
microdrivers met grafeen-coating, zeldzame-aardemagneten en een nauwkeurig uitgefreesde aluminium behuizing.

Het originele audio-beeld wordt duidelijk en zonder trillingen uitgezonden. Met decennialange Japanse
audiotechnologie-knowhow en de beste materialen voor het design, zijn de bassen diep, snel en pittig, terwijl de details
sprankelen tot in de hoge frequenties.

Geniet volop van lossless-muziek vanaf je smartphone of digitale audiospeler. Blijf verbonden om oproepen te
ontvangen of te beëindigen met behulp van de inline-afstandsbediening. Zo licht dat je ze urenlang kunt dragen, de
CH3's zijn de minimalistische keuze voor een maximale klank.
DIAFRAGMA MET GRAFEEN-COATING VOOR HI-RES AUDIO
Microdriver-diafragma met grafeen-coating van 5,5 mm onderdrukt scheidingstrillingen om details te behouden bij de
reproductie van de uitgebreide Hi-Res audio-bandbreedte. Grafeen is een diamanthard, atoomdun, vlak materiaal dat
een uitgestrekte dynamiek en muzikale expressie mogelijk maakt.
ALUMINIUM BEHUIZING EN BASIS
De behuizing en basis zijn gemaakt van precies en machinaal uitgefreesd aluminium. Met een betere stijfheid dan
hars, zijn er minder trillingen die het audiobeeld aantasten. De details zijn kraakhelder zonder een vleugje hardheid en
de bassen zijn snel, diep en gecontroleerd.
ZELDZAME-AARDEMAGNETEN VOOR EEN DYNAMISCH GELUID
Zeldzame-aardemagneten bezitten kracht en robuustheid bij slechts een fractie van het gewicht van conventionele
magneten. Dit levert energie voor een snelle dynamische respons over het hele frequentiebereik, terwijl het extra
punch toevoegt aan de basnoten.
MICROFORMAAT VOOR PREMIUM VRIJHEID
Niets bepaalt het comfort van een koptelefoon meer dan het gewicht. Klein en licht in het oor, zonder druk, en stevige
pasvorm met de juiste oortipmaat: je kunt je urenlang onderdompelen in muziek zonder moe te worden, of je de kabels
nu conventioneel draagt of de voorkeur geeft aan de kabelpositionering over het oor.
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GEMAKKELIJK GESPREKKEN AANNEMEN EN BEËINDIGEN
Oproepen aannemen en beëindigen in combinatie met de meeste smartphones kan met behulp van de inlineafstandsbediening in de kabel. Deze heeft één enkele knop die functies activeert afhankelijk van het aantal keer
indrukken.
LUXUEUZE AFWERKING EN KLEURENSCHEMA'S
De stijl en het gevoel van de CH3 is uniek. De alumiet-verwerking zorgt voor een schitterende afwerking met
hoogwaardige tekstuur, terwijl de minimalistische styling ingetogen klasse uitstraalt. Subtiel afgestemde
kleurenschema's passen perfect bij je outfit: de focus ligt op het fantastische geluid.
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Type: Fully enclosed dynamic headphones
Driver: 5.5 mm graphene-coated diaphragm
Impedance: 16 ohms
Frequency response: 8 Hz–40 kHz frequency response covers Hi-Res Audio spectrum
Sensitivity: 102 dB
Max. input power: 100 mW (JEITA)
High-quality rare-earth magnet for low-frequency power and control
Machined aluminum housing and aluminum base reduces vibration for superb clarity
Deep, taut bass and clear mid-range for beautiful vocal reproduction
Gold-plated stereo mini-plug connection preserves signal integrity
Cable type: 1.2 m 3.5 mm 4-pole stereo mini-plug

Specificaties
Product attributen
EAN:

4573243092218

Fabrieksnummer:

SE-CH3T(B)CU

Productgewicht:

0.162 kilograms

Kenmerken van de hoofdtelefoon
Hoofdtelefoon type:

In Ear
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