Informacje o produkcie

AKG K371 BT
Cena :
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Niezależnie od tego, czy jesteś artystą, inżynierem, podcasterem, montażystą wideo czy twórcą contentu, zawsze jesteś w trybie kreatywnym.
Profesjonalne słuchawki studyjne AKG K371-BT zapewniają idealną równowagę między studyjną jakością dźwięku, funkcjonalnością Bluetooth,
komfortem i eleganckim, solidnym wzornictwem, które odpowiada Twojemu mobilnemu stylowi życia. Słuchawki K371-BT są precyzyjnie zaprojektowane tak,
aby pasowały do celu akustycznego AKG Reference Response i odtwarzały naturalny, zrównoważony dźwięk z niezwykłymi szczegółami, dzięki czemu
możesz
podejmować pewniejsze decyzje podczas miksowania i edycji. Zapewniają głębszy bas i wyższe tony wysokie niż jakikolwiek inny model w tej klasie, z
oszałamiającym
pasmem przenoszenia od 5 Hz do 40 kHz. AKG K371-BT oferują wygodę przełączanych połączeń bezprzewodowych Bluetooth i przewodowych; wbudowany
mikrofon umożliwia dwukierunkową komunikację Bluetooth.
Pluszowe, ergonomiczne wkładki douszne zapewniają najwyższy komfort użytkowania, gdy usłyszysz, jak niesamowicie brzmią Twoje K371-BT,nie będziesz
chciał ich zdejmować.
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Typ słuchawek: zamknięte
Wielkość przetwornika: 50 mm
Cewka głosowa: Pure OFC
Łączność: Połączenie przewodowe i Bluetooth 5.0
Żywotność baterii: Do 40 godzin
Czułość: 114 dB SPL/V @ 1 kHz
Impedancja: 32 ohmy

●

Specyfikacja audio
●

Pasmo przenoszenia: 5 – 40000 Hz

Wymiary
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Waga netto: 300 g

Kabel
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Odłączany: Tak
Długość kabla: spiralny 3 m, prosty 1,2 m
Adapter: Tak, 3,5 mm (1/8″) na 6,5 mm (1/4″)
Złącze: 1/8″ (3,5 mm) TRS

Zastosowanie
●
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Podcasting, Vlogging & Game Streaming: Tak
Odsłuch studyjny: Tak
Produkcja muzyczna: Tak
Urządzenia mobilne: Tak
Dla perkusisty: Tak
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Zobacz film;

