SE-QL2T-P
156373

SRP 17,99 €
In-ear-koptelefoon met krachtige 10 mm driver met
zeldzame-aardemagneet en inline-afstandsbediening

Kleur

PRODUCT DETAILS
VERFRIS LICHAAM EN GEEST MET GELUID VAN DE TOPKLASSE
Geef mobiel luisteren extra spierkracht met de QL2 (SE-QL2T) van Pioneer. De opvallende maar subtiele stijl met op
elkaar afgestemde kleuren verschuift de focus naar de echt geweldige sound: de bassen zijn diep en strak dankzij de
drivers met 10 mm zeldzame-aardemagneet. Lagefrequentie-trillingen worden getemd door aluminium behuizingen
voor een heldere weergave van genuanceerde details. Metalen oppervlakken schitteren door de hoogwaardige
tekstuur van de alumiet-verwerking, terwijl cirkelvormige, geforceerde accenten op de koptelefoon bijdragen aan het
aura van kwaliteit. Afspelen verloopt zuiver, snel en vol energie. Koppel de QL2 met je smartphone, start en stop
gesprekken met de kabelafstandsbediening en laat de krachtige bassen je naar je bestemming brengen.
ZELDZAME-AARDEMAGNEET DRIVERS INGEKAPSELD IN ALUMINIUM
Zeldzame-aardemagneten zijn sterker en krachtiger dan gewone drivermagneten. Ze leveren extra punch voor een
diep en strak basgeluid, een snelle dynamiek en expressieve middentonen. Aluminium behuizingen gaan trillingen
tegen die details in je muziek vervagen en ze zien er ook nog eens fantastisch uit.
GEFORCEERDE ALUMINIUM ACCENTEN
Alumiet-verwerking voegt een glans met een hoge tekstuur toe aan de buitenkant van de koptelefoon. Een
cirkelvormig, geforceerd accent vangt het licht en geeft een aura van kwaliteit. Afgestemde kleurenschema's gaan
mooi samen met je kleding en brengen stijl en geluid samen in één pakket dat jouw liefde voor muziek weerspiegelt.
EENVOUDIGE TELEFOONBEDIENING
Oproepen onderweg aannemen en beëindigen is simpel. Een lichtgewicht afstandsbediening op de kabel is voorzien
van één enkele knop die eenvoudig te gebruiken is zonder te stoppen om te kijken. De microfoon en
bedieningssignalen werken met de meeste smartphone-merken.
AUDIO EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•

Type: Fully enclosed dynamic headphones
Driver: 10 mm enclosed rare-earth-magnet dynamic driver
Impedance: 16 ohms
Frequency response: 4 Hz–22 kHz
Sensitivity: 101 dB
Max. input power: 100 mW (JEITA)

Copyright © 2022 ATS trade & service GmbH All Rights Reserved.

• Aluminum housing reduces vibration for clear, tight sound
• Deep, controlled bass and clear mid-range for beautiful vocals
• Gold-plated stereo mini-plug preserves signal fidelity

Specificaties
Product attributen
EAN:

4573243092331

Fabrieksnummer:

SE-QL2T(P)CU

Productgewicht:

0.054 kilograms

Afmetingen en Gewicht
Product Gewicht:

0.054

Pakmaat Hoogte:

16.7

Pakmaat Breedte:

6.1

Pakjesmaat Lengte:

3.6
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