
Focal Utopia NEW Słuchawki Nagłowne Salon Poznań ---
DOSTĘPNE OD RĘKI ---

Cena: 23 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Słuchawki Nagłowne Focal Utopia NEW
Utopia to najwyższej klasy słuchawki Focal. Są flagowym produktem marki, łączącym najlepsze nasze technologie z
asertywnym designem, aby zwiększyć Twoje doświadczenie słuchowe.

Ich pełnozakresowe, berylowe przetworniki w kształcie litery 'M' są w pełni otwarte i pracują bez pasywnej lub aktywnej
korekcji, od 5 Hz do ponad 50 kHz! Wrażenia słuchowe, jakie dostarczają, są uderzająco realne, precyzyjne i dynamiczne,
ze sceną dźwiękową, która jest zarówno szeroka, jak i głęboka: zamknij oczy i poczuj muzyków obok siebie. Łącząc komfort
i estetykę, Utopia zapewnia bezkompromisowy projekt i koncepcję. Kute, pochodzące z recyklingu węglowe jarzma mają
nowoczesny i wyrafinowany styl, zapewniając jednocześnie większą lekkość. Kratka o strukturze plastra miodu i pierścień
Black Chrome pokazują subtelne szczegóły projektowe, takie jak Yin & Yang na zewnętrznej obudowie, czarna i czerwona
podwójna kratka na przetworniku głośnika i więcej.

Tak wiele elementów, które zaciekle uosabiają Utopię: idealną równowagę między technologią a designem!

Dane techniczne:
typ: słuchawki nauszne, z otwartym tyłem
impedancja: 80 Ohmów
czułość: 104 dB SPL / 1 mW @ 1 kHz
THD: <0,2% @ 1 kHz / 100 dB SPL
pasmo przenoszenia: 5Hz - 50 kHz
membrana: 1 9/16" (40mm) czysty beryl, kształt membrany 'M'
kable w komplecie: 1x kabel 1,5 m z 1x 1/8" (3,5 mm) asymetryczne złącze TRS Jack i 2x Lemo®, 1x kabel 3 m z 1x
symetryczny 4 punktowy XLR i 2x złącza Lemo®, 1x adapter Jack 1/8" (3,5 mm) – 1/4" (6,35 mm)
etui w komplecie: 250 x 240 x 120 mm
waga netto: 0,49 kg
ilość minimalna: 1 szt.
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