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Resposta de frequência

Corte a baixas frequências -10 dB
Corte a baixas frequências -3 dB
Até ±1 1/2 dB

Sensibilidade

1 kHz/1 mW

THD, Distorção harmónica total

Cancelamento de ruído activo: LIGADO (1 kHz/1 mW)
Cancelamento de ruído activo: DESLIGADO (1 kHz/1 mW)
1 kHz/1 mW

Gestão de potência

Máximo

Impedância

Passivo
Activo/ANC (Cancelamento de ruído activo)

Transdutor

Tipo
Princípio de funcionamento
Dimensões

Encaixe nos ouvidos

Ligação

Construção

Aro para a cabeça
Caixa do driver
Almofadas para os auscultadores/Almofada para a cabeça
Caixa de transporte

Dimensões (L x A x P)

Dimensão total
Dimensão total da almofada do altifalante
Caixa de transporte

Peso

Acabamento

Duração das pilhas

Cabos

Cabo de monitorização/com botão de função ou Cabo 
de monitorização

Cabo com botão de função ou Cabo standard

Características

Acessórios incluídos

Auscultadores M4U 2

10 Hz
15 Hz
20-20 000 Hz

102 dB

0.5%
0.25%
  —

30 mW

32 ohms
10k ohms

Dinâmico
Fechado
40 mm

Circum-auricular

Ficha de entrada estéreo de 3,5 mm (esquerda ou direita)

Policarbonato
ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) + Policarbonato
Couro artificial
EVA (etileno acetato de vinilo)

200 x 200 x 70 mm  
68 x 98 x 17 mm    
160 x 210 x 86 mm 

362 g com pilhas

Preto diamante, Branco árctico ou Vermelho monza*

55 horas

Cabo amovível anti-enredamento de 1,5 m

    —

Modo triplo—Modo Activo com cancelamento de ruído, 
Modo activo, e Modo passivo (sem pilhas)
Ligação de entrada dupla (esquerda ou direita)
Sistema electrónico activo eficiente para duração pro-
longada das pilhas
Almofadas confortáveis com suspensão giroscópica
Dobragem fácil para transporte e armazenamento
Controlo remoto prático e monitorização de estéreo com 
microfone para iPhone e Blackberry

Caixa de transporte protectora
Almofadas extra para os auscultadores
2 cabos de 1,5 m
Adaptador de ficha estéreo de 3,5 mm para 6,3 mm
Adaptador de ligação de linha aérea
2 pilhas AAA
Pano de limpeza

Auscultadores M4U 1

10 Hz
15 Hz
20-20 000 Hz

102 dB

  —
  —
0.25%

30 mW

32 ohms
    —

Dinâmico
Fechado
40 mm

Circum-auricular 

Ficha de entrada estéreo de 3,5 mm (esquerda ou direita)

Policarbonato
ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) + Policarbonato
Couro artificial
EVA (etileno acetato de vinilo)

200 x 200 x 70 mm  
68 x 98 x 17 mm    
160 x 210 x 86 mm

340 g 

Preto diamante, Cinzento báltico ou Vermelho monza*

    —

    —

Cabo amovível anti-enredamento de 1,5 m

Ligação de entrada dupla (esquerda ou direita)
Almofadas confortáveis com suspensão giroscópica
Dobragem fácil para transporte e armazenamento
Prático telecomando com microfone para iPhone e 
Blackberry

Caixa de transporte protectora
Almofadas extra para os auscultadores
2 cabos de 1,5 m
Adaptador de ficha estéreo de 3,5 mm para 6,3 mm
Adaptador de ligação de linha aérea
Pano de limpeza
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*Alguns acabamentos podem não estar disponíveis em todos os modelos e/ou todos os países.


