
Algemene informatie

Pas je Nedis® Animaticks-koptelefoon aan met de 
magnetische, afneembare Freddy Frog-oren.

Deze koptelefoon is niet alleen leuk om te dragen, maar is 
ook speciaal ontworpen om je eigen oren te beschermen, 
dankzij de beperkte geluidsdruk van 85 dB. 

Het lichtgewicht on-ear design, de zachte oorkussens en 
verstelbare hoofdband garanderen comfort en een perfecte 
pasvorm.

De uitneembare audiokabel verbetert de levensduur van je 
koptelefoon, zodat je ook langer van de kristalheldere 
geluidskwaliteit geniet, die door de 40 mm driver wordt 
gegenereerd.

Features

• Grappige magnetische dierenoren - om je koptelefoon in 
Freddy Frog te veranderen. Je kunt hem ook zonder deze 
leuke feature gebruiken
• Bescherm je oren - met de maximale geluidsdruk van 85 
dB
• Lichtgewicht on-ear design - met superieur comfort door 
de zachte oorkussens
• Verstelbare, zacht gevoerde hoofdband - voor een 
perfecte pasvorm
• Kristalhelder geluid - om van je favoriete muziek te 
genieten
• 3,5mm-aansluiting - om elk apparaat met een 3,5mm-
connector te verbinden

Specificaties

Kabellengte: 1.2 m
True Wireless Stereo (TWS): Nee
Frequentiekarakteristiek: 20 Hz...20 kHz (±3 dB)

Verkoopinformatie

Ordercode: HPWD4000GN
Productomschrijving: Bedrade Koptelefoon | 1,2 m Ronde 

Kabel | On-Ear | Afneembare 
Magnetische Oren | Freddy Frog | 
Groen

Verpakking: Giftbox with eurolock
Merknaam: Nedis

Aantal LxBxH (mm) Gewicht

1 165x80x222 242 gr.
20 444x365x446 6140 gr.
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Driver-grootte: 40 mm
Gevoeligheid: 85 dB
Reiskoffer: No
Impedantie: 32 Ohm
Type koptelefoon: On-Ear
Microfoon: Niet Ingebouwde 

Microfoon
Design kabel: Rond
Materiaal: ABS
Kleur: Groen
Connectoren: 3.5 mm
Aansluiting: Bedraad
Ingang: 1x 3.5mm

Inhoud verpakking

Koptelefoon
Audiokabel
Set afneembare, magnetische oren
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Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het product kan afwijken van wat er getoond wordt. De leverancier kan niet verantwoordelijk, noch 
aansprakelijk worden gehouden voor de informatie in dit document. Dit document is gegenereerd op 17/08/2020 20:20:28
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