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CLEAR MG
Wysokiej wierności słuchawki otwarte Clear Mg wykorzystują nową technologię przetwornika z kopułką 
magnezową w kształcie litery "M". Magnez jest lekki i posiada znaczący współczynnik tłumienia, oferując 
wspaniałą dynamikę i szczegółowość w całym spektrum dźwięku, zachowując jednocześnie neutralną i 
zrównoważoną sygnaturę. 
Oprócz jakości dźwięku, słuchawki Clear Mg wyróżniają się szykownym i eleganckim wyglądem.Ich 
wykończenie w kolorze kasztanowym i Mixed Metals, a także szlachetne materiały użyte do ich produkcji 
(skóra, aluminium, mikrofibra) sprawiają, że jest to prawdziwie designerski dodatek. als wykończenie, a także 
szlachetne materiały użyte do produkcji (skóra, aluminium, mikrofibra) sprawiają, że jest to prawdziwie 
designerski dodatek. Dostarczane z dwoma kablami i futerałem, mają wszystko, czego można potrzebować, 
aby cieszyć się niesamowitym dźwiękiem w cichym otoczeniu.

Kluczowe cechy
• Wysokiej jakości słuchawki otwarte do użytku konsumenckiego, wyprodukowane we Francji
• Nowy materiał membrany: magnez, zapewniający lekkość i tłumienie
• Niezwykła jakość dźwięku: doskonała dynamika, szczegółowość i równowaga
• Komfortowe i ergonomiczne
• Niska impedancja (55 omów) pozwala osiągnąć bardzo dobrą wydajność z przenośnym odtwarzaczem

Perforowane wkładki nauszne 
z mikrofibry: rozszerzona 

scena dźwiękowa 

Maskownica w kształcie litery 
"M", dopasowująca się do 

krzywizny membrany głośnika: 
lepsze odtwarzanie wysokich 

częstotliwości 

Magnezowa kopułka 
przetwornika 

pełnozakresowego 
w kształcie litery 'M'

Wyściółka pałąka  pokryta 
skórą i mikrofibrą

Jarzmo pałąka z litego 
aluminium, które dopasowuje 
się do kształtu twarzy

Kratka o strukturze plastra 
miodu zapewniająca 
jeszcze bardziej otwarty 
dźwięk

Futerał w kolorach pasujących do słuchawek

Typ Słuchawki wokółuszne typu open-back 

Impedancja 55 Ohms

Czułość 104dB SPL / 1 mW @ 1kHz 

THD 0.25% @ 1kHz / 100dB SPL

Pasmo przenoszenia 5Hz – 28kHz

Przetworniki 15/8" (40mm) ‘M’-shaped magnesium dome

Waga 50.7lbs (450g)

Kable w komplecie
• 1 x 1.2 m mini-jack adapter jack 6.35 mm
• 1 x kabel 3 m 4-pin XLR 
• 1 adapter jack, 3.5 mm żeński – 6.35 mm męski

Pokrowiec w komplecie 250x240x120 mm




