
Focal Clear MG Słuchawki Nauszne Salon Poznań ---
DOSTĘPNE OD RĘKI !!! ---

Cena: 6 699 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Brązowy

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Typ: Słuchawki
nauszne

Łączność: Przewodowa

Konstrukcja: Zamknięta

Impedancja (Ohm): 4

Pilot i mikrofon: Nie

Redukcja szumów: Nie

OPIS PRODUKTU

Słuchawki Wokółuszne Półotwarte Focal Clear MG
Po czterech latach badań i testów, inżynierowie z Focal zaprojektowali kopułkę magnezową dla przetworników Clear Mg.
Ten nowy stop w połączeniu z kopułką w kształcie litery "M" umożliwił uzyskanie jeszcze większej lekkości, sztywności i
lepszego tłumienia - trzech czynników sukcesu każdego przetwornika głośnikowego.

Jak wiadomo magnez jest lekki i posiada znaczący współczynnik tłumienia, dzięki czemu oferuje imponującą dynamikę i
szczegółowość w całym spektrum dźwięku, zachowując przy tym neutralną i zrównoważoną sygnaturę. Oprócz jakości
dźwięku, słuchawki Clear Mg wyróżniają się szykownym i eleganckim wyglądem. Ich wykończenie w kolorze kasztanowym i
Mixed Metals, a także szlachetne materiały użyte do ich produkcji (skóra, aluminium, mikrofibra) sprawiają, że jest to
również designerski przedmiot. Dzięki impedancji 55 Ohm można ich bezproblemowo używać również z przenośnymi
odtwarzaczami audio.

Wyjątkowy design i materiały
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Opracowując swoje produkty, Focal stawia design i materiały na pierwszym miejscu w swojej misji tworzenia najlepszego
dźwięku i komfortu słuchania. Solidne aluminiowe jarzmo zostało opracowane tak, aby mogło idealnie dopasować się do
kształtu twarzy, pałąk pokryty prawdziwą skórą i mikrofibrą zapewnia stałą krzywiznę niezależnie od kierunku obrotu głowy,
a nauszniki z perforowanej mikrofibry zapewniają doskonały komfort i wygodę. Zewnętrzną stronę nauszników cechuje
wyrafinowany wzór plastra miodu. Elegancja uzyskana dzięki nowemu wykończeniu Chestnut i metalowym akcentom
zapewniają klasyczny i nowoczesny wygląd.

Dostarczane są z dwoma kablami i ekskluzywnym futerałem. Został on wykonane w kolorach pasujących do słuchawek,
zachowując integralność wizualną całego zestawu.

Najważniejsze cechy:
Wysokiej jakości słuchawki otwarte do użytku konsumenckiego, wyprodukowane we Francji
Nowy materiał membrany: magnez, zapewniający lekkość i tłumienie
Niezwykła jakość dźwięku: doskonała dynamika, szczegółowość i równowaga
Komfortowe i ergonomiczne
Niska impedancja (55 omów) pozwala osiągnąć bardzo dobrą wydajność z przenośnym odtwarzaczem

Specyfikacja:

Typ: Słuchawki wokółuszne typu open-back
Impedancja: 55 Omów
Czułość: 104dB SPL / 1 mW @ 1kHz
THD: 0.25% @ 1kHz / 100dB SPL
Pasmo przenoszenia: 5Hz – 28kHz
Przetworniki: 15/8" - kopułka w kształcie litery "M"
Waga: 450g
Kable w komplecie: 1x 1,2m mini-jack adapter jack 6,35mm; 1x kabel 3m 4-pin XLR; 1 adapter jack, 3,5mm żeński –
6,35mm męski
Pokrowiec w komplecie: 250x240x120mm
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