opis
Kod

PIO-02-00048

PIO-02-00027

PIO-02-00063

Nazwa

Pioneer Headband Headphone. SE-M290

Pioneer Headband Headphone. SE-M390

Pioneer Headband Headphone. SE-MJ511-K

Zamknięte słuchawki dynamiczne.
Właściwości: Pasmo przenoszenia 5 - 25,000 Hz
Impedancja 32 Ω, Maks. moc wejściowa 1,200 mW
Wymiary przetwornika Φ 40 mm
Funkcje:
Możliwość regulacji opaski na głowę, możliwość odwrócenia słuchawki
Welurowe wykończenie poduszek

W pełni zamknięte słuchawki dynamiczne
Właściwości:
Dynamika 105 dB. Pasmo przenoszenia 5 - 29,000 Hz Impedancja 32 Ω Maks.
moc wejściowa 1,500 mW
Wymiary przetwornika Φ 40 mm
Wtyk Φ 3.5 mm
Funkcje:
Regulowana opaska na głowę Możliwość odwrócenia słuchawki Welurowe
okładziny poduszek Akcesoria 6.3 mm 3P adapter wtyku (pozłacany) 1.5m
przewód przedłużający Dlugość kabla 3,5 m

Szyk i uliczne rytmy. Te słuchawki zostały zaprojektowane, aby cieszyć oko i
ucho, zapewniając wygodę mocne brzmienie 500 mW z dynamicznym basem.
Całkowicie zakrywające uszy redukują hałasy zewnętrzne otoczenia.
Mocne brzmienie z głębokim basem
Kompaktowa, składana konstrukcja
Możliwość obrotu nauszników w stylu DJ-skim.

PIO-02-00065

PIO-02-00067

PIO-02-00112

PIO-02-00091

Pioneer Headphone. SE-MJ531-N

Street Style Sound. Atrakcyjnie wykończone, w pełni zamknięte słuchawki
wyposażono w miękkie zaokrąglone wyściełanie nauszników wykończone
materiałem skórzanym i metalową obudową ze szczotkowanego aluminium.
Moc 1000 mW oraz szerokie pasmo przenoszenia od 10 do 30,000 Hz
sprawiają, że słuchawki oferują bezkompromisową jakość w niezwykłej
oprawie. Mocny bas. Składana konstrukcja. Obracane nauszniki w stylu DJskim.

Pioneer Monitor Style Outdoor H. SE-MJ721-K (black)

Słuchawki z klubowym brzmieniem . Dostarczają wyważonego i mocnego
brzmienia - bez względu na to jakiego rodzaju muzyki słuchasz. SE-MJ721
wyposażono w duże 40 mm przetworniki zapewniające pasmo przenoszenia
w przedziale od 6 Hz do 28,000 Hz i moc wyjściową 104 dB. Pozłacany wtyk
stereo 3.5 mm zapewnia doskonałą transmisję sygnału, podczas gdy 1.2 m
przewód zapobiega splątaniu.

Pioneer Monitor Style Outdoor H. SE-MJ751I

Słuchawki z mocniejszym brzmieniem basu i swobodą rozmów
telefonicznych. . SE-MJ751I wyposażono w duże 40-30 mm przetworniki
(regulowane przez pokrętło 'Bass Tune') zapewniając precyzyjne pasmo
przenoszenia oraz wyraziste i mocne brzmienie. Słuchawki otrzymały pałąk i
miękkie i wyściełanie z materiału wysokiej jakości zapewniając znakomite
dopasowanie do głowy i uszu oferując wysoki komfort użytkowania.
Odłączany, jednostronny przewód wyposażono w mikrofon dla wygody i
komfortu prowadzenia rozmów telefonicznych

Pioneer Monitor Style Outdoor H. SE-MJ711-K (white)

Głośne, lekkie i solidne.. Kompaktowe nauszniki szczelnie przylegające do
głowy i szeroki pałąk zapewniają znakomity komfort słuchania. Słuchawki
wyposażono w duże 40 mm przetworniki oferujące pasmo przenoszenia w
zakresie od 10 Hz do 25,000 Hz i poziomie wyjścia 102 dB zapewniając
znakomitą jakość i intensywność odtwarzanego dźwięku.

PIO-02-00103

PIO-02-00092

PIO-02-00114

PIO-02-00114

Pioneer Headband Headphone. SE-M631TV

Usłysz każdy detal. Słuchaj dźwięku swoich ulubionych programów TV, lub
muzyki w telefonie dzięki słuchawkom SE-M631TV zapewniającym
zrównoważone brzmienie stereo. Przy wadze zaledwie 155g i miękkiemu
wyściełaniu, słuchawki umożliwiają wiele godzin wygodnego słuchania.
Posiadają wbudowane pokrętło regulacji na kablu, oraz 5 m przewód.

Pioneer Monitor Style Outdoor H. SE-MJ721-K (black)

SE-MJ721-K wyposażono w duże 40 mm przetworniki zapewniające pasmo
przenoszenia w przedziale od 6 Hz do 28,000 Hz i moc wyjściową 104 dB, aby
zagwarantować dynamiczną reprodukcję utworów.Pozłacany wtyk stereo 3.5
mm zapewnia doskonałą transmisję sygnału, podczas gdy 1.2 m przewód
zapobiega splątaniu.

Pioneer Headband Headphone. SE-MJ502-W (white)

W pełni zamknięte Słuchawki dynamiczne. Możliwość składania.Duże 40mm
przetworniki dla wysokiej jakości brzmienia, dyskretny - stylowy design.
Pasmo przenoszenia 11 - 24,000 Hz, Impedancja 32 Ω, Maks. moc
wejściowa 500 mW, Skuteczność 103 dB, Wtyk 3.5 mm stereo mini
(pozłacany), Długość przewodu 1.2 m, Waga netto (bez przewodu)104 g.

Pioneer Headband Headphone. SE-MJ502-K (black)

W pełni zamknięte Słuchawki dynamiczne. Możliwość składania.Duże 40mm
przetworniki dla wysokiej jakości brzmienia, dyskretny - stylowy design.
Pasmo przenoszenia 11 - 24,000 Hz, Impedancja 32 Ω, Maks. moc
wejściowa 500 mW, Skuteczność 103 dB, Wtyk 3.5 mm stereo mini
(pozłacany), Długość przewodu 1.2 m, Waga netto (bez przewodu)104 g.

PIO-02-00116

PIO-02-00116

Pioneer Headband Headphone. SE-MJ512-W (white)

Pioneer Headband Headphone. SE-MJ512-K (black)

PIO-02-00006

Pioneer Ear-Bud Headphone. SE-CE11-K

PIO-02-00117

Pioneer Headband Headphone. SE-MJ532-K (black)

W pełni zamknięte słuchawki dynamiczne, duże - miękkie nauszniki i płaski
pałąk zapewniają właściwe dopasowanie. Słuchawki są składane.Pasmo
przenoszenia 11 - 24,000 Hz, Impedancja 32 Ω, Maks. moc wejściowa 500
mW, Skuteczność 103 dB, Wymiary przetwornika 40 mm, Wtyk 3.5 mm stereo
mini-plug (gold plated), Długość przewodu 1.2 m. Waga netto (bez przewodu)
110 g

W pełni zamknięte słuchawki dynamiczne, duże - miękkie nauszniki i płaski
pałąk zapewniają właściwe dopasowanie. Słuchawki są składane.Pasmo
przenoszenia 11 - 24,000 Hz, Impedancja 32 Ω, Maks. moc wejściowa 500
mW, Skuteczność 103 dB, Wymiary przetwornika 40 mm, Wtyk 3.5 mm
stereo mini-plug (gold plated), Długość przewodu 1.2 m. Waga netto (bez
przewodu) 110 g

Słuchawki douszne otwarte o paśmie przenoszenia 20 - 20000 Hz, czułości 98
db i impedancji 32 ohm. Posiadają kabel o długości 1,2 metra zakończony
wtykiem jack 3,5mm.

W pełni zamknięte słuchawki dynamiczne. Pasmo przenoszenia wynosi 10 30000 Hz, czułość 105 dB, a impedancja 32 om. Wyposażone w przewód o
długości 1.2 metra zakończony pozłacanym wtykiem jack 3.5mm.

PIO-02-00043

Pioneer Monitor Style Outdoor H. SE-CL721-H (red white)

Optymalne osiągi dla beatu klubowego. Lekkie SE-CL721 posiadają
bezpośredną konstrukcję kanału dousznego. Zawierają 9 mm przetworniki,
które zapewniają przenoszenie od 5 Hz do 22 kHz przy poziomie wyjściowym
110 dB. Słuchawki wyposażono w pozłacany wtyk 3.5 mm stereo i
posrebrzeny przewód OFC.

Optymalne osiągi dla beatu klubowego. Lekkie SE-CL721 posiadają
bezpośredną konstrukcję kanału dousznego. Zawierają 9 mm przetworniki,
PIO-02-00042 Pioneer Monitor Style Outdoor H. SE-CL721-K (black - red) które zapewniają przenoszenie od 5 Hz do 22 kHz przy poziomie wyjściowym
110 dB. Słuchawki wyposażono w pozłacany wtyk 3.5 mm stereo i
posrebrzeny przewód OFC.

PIO-02-00066

Pioneer Monitor Style Outdoor H. SE-MJ751

Słuchawki z mocniejszym brzmieniem basu. SE-MJ751I wyposażono w duże
40-30 mm przetworniki (regulowane przez pokrętło 'Bass Tune') zapewniając
precyzyjne pasmo przenoszenia oraz wyraziste i mocne brzmienie. Odłączany,
jednostronny przewód.

