HDJ-2000

Profesionální DJ sluchátka

HDJ-2000

Profesionální DJ sluchátka

Vrcholový model sluchátek HDJ-2000 v radikálním
stylu pro nejnáročnější prostředí udává nové
standardy v oblasti kvality zvuku, komfortu a
životnosti.
Sluchátka HDJ-2000 vyvinutá a testovaná ve
spolupráci s předními DJ-ji jsou z hlediska
optimální zvukové věrohodnosti ideální pro použití
s mixážními pulty řady DJM. Jsou navržena bez
kompromisů, abyste se mohli pohodlně soustředit
na vystoupení ve svém stylu.

Nulové rezonance díky

Nová konstrukce typu “i-hinge” umožňuje

robustní konstrukci.

naklápění mušlí v celém rozsahu 90° s
automatickým návratem do výchozí polohy,
čímž je zajištěna flexibilita vybraného stylu
monitorování.

Lehký hořčíkový design.

Sluchátka HDJ-2000 lze v době nepoužívání
složit pro pohodlné přenášení.
Povrch z proteinové kůže zajišťuje kontakt s hlavou bez
poslechové únavy. Externí hluk je odizolován pomocí
pečlivě vybraných materiálů.
Díky tepelně odolné pěnové výplni jsou dlouhá sezení v
klubech a studiích pohodlná.

Optimalizované jednotky měničů obsahují velký
magnet a kmitací cívku se silným magnetickým
tokem pro dosažení vysoké kvality zvuku a
zřetelné kmitočtové separace, což DJ-ům
umožňuje snadné monitorování.

Odnímatelný konektor mini XLR.

Technické údaje
»»

Typ: Plně uzavřená dynamická sluchátka

»»

Kmitočtová charakteristika: 5 až 30.000 Hz

»»

Impedance: 36 Ω

»»

Citlivost: 107 dB

»»

Maximální vstupní úroveň: 3.500 mW

»»

Měniče: kopule 50 mm

»»

Kabel: Jednostranný propojovací kroucený
kabel o délce 1,2 m (prodloužená délka 3 m)

»»

Konektor: trojpólový 3,5 mm konektor minijack
(zlacený, se závitem)

»»

Hmotnost: 290 g (bez kabelu)

»»

Příslušenství: Úložný sáček, trojpólový adaptér
pro konektor 6,3 mm jack (zlacený se závitem)
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