
MDR-ZX110AP
Auscultadores com banda para a cabeça da série ZX

Ouça durante mais tempo com auriculares almofadados que aumentam o seu conforto

Auscultadores tipo auricular fechado supra-aural com um intervalo de frequência
de 12 Hz–22 kHz e auriculares almofadados.

Diafragmas tipo cúpula de 30 mm
Intervalo de frequência de 12 Hz-22 kHz
Design leve para o máximo conforto

Resumo técnico

Descrição do ícone
Diafragmas tipo cúpula de 30 mm para um som

equilibrado

Magnetos de neodímio de alta energia para um som
potente

Intervalo de frequência de 12 Hz-22 kHz

Auriculares almofadados para uma experiência de
audição confortável

Escolha uma cor adequada ao seu estilo

Especificação técnica importante
Diafragma 
Dinâmicos de 30 mm - tipo cúpula

Resposta em frequência (Hz) 
12-22 000 Hz

Comprimento do cabo 
1,2 m

Conteúdo da embalagem
Cartão de garantia

Instruções de funcionamento

Especificações

Tamanho e peso
Peso 120 g

Características gerais
Tipo Closed Sim
Tipo Dynamic Sim
Diafragma Dinâmicos de 30 mm - tipo cúpula
Diafragma Polietileno de tereftalato
Resposta em frequência (Hz) 12-22 000 Hz
Sensibilidades (dB/mW) 98 dB/mW
Impedância (Ohm) 24 ohm (1 KHz)
Tipo de cabo Forma de Y
Comprimento do cabo 1,2 m
Ficha Mini-ficha estéreo em forma de L, com banho d

e ouro

Microfone
Unidade de microfone Microfone com condensador Electret
Direção do microfone
incorporado

Omnidireccional

Design e características de som
Beat Response Control Utilização sobre as orelhas

Auscultadores supra-aurais

Caracteristicas

Diafragmas dinâmicos de neodímio que proporcionam um som preciso
Os diafragmas de neodímio leves e dinâmicos de 30 mm permitem que os
auscultadores forneçam uma resposta poderosa e rítmica, mesmo na faixa mais
exigente. Combinados com um diafragma de sensibilidade elevada, vai poder
aumentar o volume dos auscultadores, sem precisar de um amplificador, e continuar a
desfrutar de um áudio nítido em todo o espetro sonoro.

Design desdobrável e rotativo para facilitar o transporte
Leve estes auscultadores para onde quer que vá. O design de auriculares
rotativos destes auscultadores permite a arrumação fácil quando não estiver a
utilizá-los e melhora a capacidade de transporte quando estiver em viagem. Os
auriculares colocam-se na posição plana para que possa colocá-los numa pasta
ou mala sem se preocupar que ocupem espaço precioso.    

Telecomando e microfone integrados para chamadas em modo mãos-livres
Com um telecomando e microfone incorporados no cabo dos auscultadores, pode
efetuar chamadas em modo mãos-livres em smartphones selecionados enquanto
ouve música. Alterne facilmente entre músicas e chamadas sem ter de tirar os
auscultadores.* *Apenas no modelo MDR-ZX110AP

Almofadas que garantem um conforto total
Ouça com todo o conforto. Estes auscultadores incluem uma banda para a
cabeça autoajustável e almofadas suaves que cobrem toda a orelha. Desfrute do
conforto duradouro de que precisa para ouvir os seus álbuns preferidos do início
ao fim.

Design fechado e envolvente que isola o som
O design fechado e envolvente contorna a orelha, ajudando a isolar a música e a
eliminar as distrações. A acústica é refletida para os seus ouvidos, pelo que ouvirá até
o mais subtil dos sons. Sentirá também todas as batidas, pois o design fechado ajuda
a maximizar as caraterísticas dos graves na sua música. 

Amplo intervalo de frequência para notas altas e baixas nítidas 
O intervalo de frequência de banda larga, de 12 Hz a 22 kHz, proporciona graves
profundos, níveis intermédios ricos e agudos penetrantes. Ouça os detalhes de
cada faixa e mantenha-se em sintonia com toda a sua música. 

Página de produto no website de Marketing
http://www.sony.co.uk/permalink/product/mdrzx110apb.ce7?locale=pt_PT
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