Defender HN-836BG značky DEFENDER BCC29
Nastavitelný hlavový most společně s ﬂexibilním uchycením
mikrofonu zajišťují dokonalé pohodlí při používání.
Jednoduchý a stylový headset Defender Esprit se skvěle hodí ke každému počítači. Poslouží pro
poslech hudby, při sledování hudebního doprovodu ﬁlmů i chatování.

Kabel délky dva metry pak zajistí bezproblémové připojení v naprosté většině
instalací a dodá uživateli dostatek svobody a možností pohybu.
Parametry a speciﬁkace: Zvukové charakteristiky: Měniče: 40 mm Impedance: 32 ohmů (sluchátka) /
2,2 kohmů (mikrofon) Frekvenční rozsah: 20-20 000 Hz (sluchátka) / 30 Hz -16 000 Hz (mikrofon)
Citlivost: 92 dB (sluchátka) / 53 dB (mikrofon) Připojení: Délka kabelu: 2 m Konektor: 2x 3,5 mm
Provedení: Barva: černá/zelená Konstrukce: uzavřená Uložení: supraaurální (na ucho) Přečíst více
Hodnoceno zákazníky 4.2/5 dle 26 hlasů and 9 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://defender-b621.zitradoma.cz/defender-hn-836bg-ibcc29.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: BCC29

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Defender Avante X55
Krásné stylové reproduktory Defender Avante X55 vynikají vysíláním zvuku do více směrů a tím
výrazně zlepšují poslech hudby a zvuku. Disponují dvěma rozšířenými konektory pro zdroj zvuku RCA, takže…
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Defender Car Vision 2010 HD
Kamera do auta DEFENDER Car Vision 2010 HD si vás získá přívětivou cenou a schopností nahrávání v
HD rozlišení 720p včetně zvukové stopy. Dění na komunikacích kamera začne zaznamenávat ihned
po…

Defender XTreme 15-16"
O pohodlné nošení se postará nastavitelný ramenní popruh. Pohodlná a sportovně vypadající brašna
se zavíráním na suchý zip. Hlavní prostor na notebook obsahuje speciální polstrování proti nárazům
a…

Defender Juicy MPH-812

Defender Dragon 15-16"
První obsahuje speciální odolnou přihrádku na notebook zajištěnou jistícím pásem a další nemalý
prostor na dokumenty, oblečení atd. Je tvořen ze dvou velkých kapes na zip. Druhá velká kapsa na
zip…

Defender Quadro Power
Jedná se o ideální nástroj k rozšíření konektorové výbavy notebooků, ultrabooků a klasických PC, jenž
nedisponují dostatečným počtem přípojných míst. Pro používání navíc není třeba instalovat žádné…

Defender HN-836B
Nastavitelný hlavový most společně s ﬂexibilním uchycením mikrofonu zajišťují dokonalé pohodlí při
používání. Kabel délky dva metry pak zajistí bezproblémové připojení v naprosté většině instalací a…

Defender Rich S2

Naposledy zobrazené položky

Defender Magic Woman tmavá
Defender Magic Woman je velice zajímavá podložka pod myš vyrobená z těch nejkvalitnějších
materiálů. Díky ergonomicky tvarovaným gelovým polštářkům je zmírněno namáhání vašeho zápěstí
a vy tak budete…
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Defender Car holder 101+
Dokáže Praktický držák tabletů, elektronických knih, GPS navigací a jiných přístrojů se snadnou
montáží na přední sklo nebo jakýkoliv hladký povrch, kam se chytne vakuovou přísavkou. Tablet si
díky…

Defender HN-868
Sluchátka s mikrofonem DEFENDER HN-868 se chlubí ovladačem hlasitosti a jsou určena především
pro hráče počítačových her. Měnič o průměru 40 mm zajišťuje vynikající kvalitu zvuk a, lehké
provedení…

Defender GLory 330

Defender BT Audio-S6 Black

Defender G-lens 2577 HD720P
zboží stejné od značky DEFENDER
více z kategorie Reproduktory pro PC
vrátit se na seznam produktů

Naprostá většina produktů skladem - Zítra doma
Velký výprodej, slevy až 25%!
© 2021 Zítra doma and vlastníci stránek!
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