Produktblad
Maxell Audio Wild Sound Bars
Maxell Audio Wild Sound Bars, sluten hörlur med vridbara kåpor, 32 Ohm,
3,5/6,3mm, 1,2+1,2m, svart/grön.
Anslutning: 3,5mm stereo.
Frekvensomfång: 20-200000Hz.
Känslighet: 110dB.
Impedans: 32 Ohm.
Element: 40mm.

DE303503 Maxell Audio Wild Sound Bars 398.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Maxell Audio Wild Racers
Maxell Audio Wild Racers, sluten hörlur med vridbara kåpor, 32 Ohm,
3,5/6,3mm, 1,2+1,2m, svart/vit.
Anslutning: 3,5mm stereo.
Frekvensomfång: 20-200000Hz.
Känslighet: 110dB.
Impedans: 32 Ohm.
Element: 40mm.

DE303504 Maxell Audio Wild Racers 398.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
Sennheiser öronsnäckor CX 300-II
Sennheiser öronsnäckor CX 300-II, 16 Ohm, 1.2m kabel, 3 storlekar, 3,5mm,
svart.Dynamiska hörlurar med kraftfull bas. Levereras med utbytbara sleves
(gummikuddar) för bästa passform, och praktisk bärväska.Frekvens 19 Hz21,000 Hz.Impedans 16 &#937;.Anslutnings plugg 3.5 mm (vinklad).Kabel
längd 1,2 m asymmetrisk kabel.

DEcx-300-iib Sennheiser öronsnäckor CX 300-II 528.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager
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Produktblad
Deltaco HL-115
Bekväma in-ear öronsnäckor med lätt vikt och bra ljud. De 3 olika sleevestorlekarna gör att snäckorna passar de flesta öron.
Svarsknappen kan även användas för play/paus och röststyrning.

DEHL-115 Deltaco HL-115 148.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
Streetz vinterlurar

DEHL-251 Streetz vinterlurar 248.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
HL-36 Hopvikbara Hörlurar Orange
Bra och flexibel hörlur som enkelt kan vikas ihop. 30mm element. 32 Ohm.
20-20KHz. Väger ca. 75g. Den har en stålbygel och 1,2m kabel med 3,5mm
kontakt.

DEHL-36 HL-36 Hopvikbara Hörlurar Orange 96.25 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager
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Produktblad
HL-37 Hopvikbara Hörlurar Grön
Hopvikbar hörlur, 1,2m kabel, grön.
Bra och flexibel hörlur som enkelt kan vikas ihop. 30mm element. 32 Ohm.
20-20KHz. Väger ca. 75g. Den har en stålbygel och 1,2m kabel med 3,5mm
kontakt.

DEHL-37 HL-37 Hopvikbara Hörlurar Grön 96.25 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
DELTACO hörlur, 32 ohm, 3.8m spiralkabel
DELTACO hörlur, sluten, 32 Ohm, vridbara kåpor, 3,5/6,3mm, 3,8m
spiralkabel, svart.
Vadderade öronkåpor och vadderad justerbar huvudbygel. Öronkåporna är
vridbara med fjäder i som fjädrar tillbaka dem.
3,5mm kontakt med 6,3mm kontakt som kan skruvas dit (ingår).

DEHL-45 DELTACO hörlur, 32 ohm, 3.8m spiralkabel 356.25 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
DELTACO headset, sluten
DELTACO headset, sluten, 32 Ohm, volymkontroll på kabeln, 3,5mm, 2m
kabel, svart
Brusreducering Nej
Element 40 mm
Frekvensomfång 20-20000 Hz
Färg Svart
Förpackning Retail
Förpackningens innehåll Headset
Guldpläterad(e) kontakt(er) Nej
Hopvikbar Nej
Impedans 32 &#8486;
Kontakt(er) 3,5mm
3,5mm
Känslighet Mikrofon(SPL) -40 dB
Känslighet(SPL) 105 dB
Längd 2,5 m
Material Plast
Mikrofontyp Bomm
Tillverkare DELTACO »
Volymkontroll Volymreglage
hl-56.pdf »
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DEHL-56 DELTACO headset, sluten 210 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager
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Produktblad
Samsonite OnTravel
Samsonite OnTravel öronsnäckor med detaljer i rostfritt stål, 3 storlekar
1xL/1xM/1xS sleeves, medföljer 3,5mm anslutning, 1,2m kabel, svart/silver.
Snygg förvaringsväska ingår.Passiv brusreduceringsteknik.

DEHL-77A Samsonite OnTravel 528.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
Örsnäckor Deltaco
Öronsnäckor från Deltaco med 3,5mm anslutning, 3 olika storlekar på sleeves
ingår, 1,2m kabel, svart/silver Frekvensomfång: 20-20000Hz.Impedans: 32
Ohm.Element: 10 mm.Känslighet: 102dB.Vikt: 14g.

DEHL-79 Örsnäckor Deltaco 55 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
Deltaco HL-7V Headset
DELTACO-headset med mikrofon och volymkontroll, 2m kabel, vit.

DEHL-7V Deltaco HL-7V Headset 78.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager
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Produktblad
DELTACO hörlur med volymkontroll
DELTACO hörlur med volymkontroll, 2,2m kabel, svart
Bekväm hörlur med rejäla kåpor som isolerar bort störande ljud från omgivningen.
• Volymkontroll på kabeln.
• Mjukt vadderade kåpor.
• Justerbar vadderad huvudbygel.
DEHL-8 DELTACO hörlur med volymkontroll 198.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
ROSA öronsnäckor
Grymt snygga öronsnäckor med 3,5mm anslutning, 3 olika storlekar på
sleeves ingår. 1,2m kabel, svart/rosa.
Bekväma öronsnäckor med lätt vikt och bra ljud. De 3 olika sleeve-storlekarna
gör att snäckorna passar de flesta öron.

DEHL-87 ROSA öronsnäckor 148.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Hörlur med volymkontroll
Hörlur med volymkontroll på kabeln och mjukt vadderade kåpor och vadderad
justerbar bygel.

DEHL-8v Hörlur med volymkontroll 198.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager
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Produktblad
STREETZ headset för mobil och MP3
STREETZ headset för mobiltelefon, hopfällbar, mikrofon med svarsknapp, 32
Ohm, 1,5m kabel, 1x3,5mm. Finns i färgerna vit, rosa och lila.
Ett bekvämt headset med slutna kåpor och 40mm-element. Headsetet är
hopfällbart och tar liten plats när det inte används.
• Använd som hörlur till din MP3-spelare.
• Anslutning: 3,5mm stereo och mikrofon.
• Frekvensomfång: 20-200000Hz.
• Impedans: 32 Ohm.
• Element: 40mm.
• Kåpor: 47mm innermått och 80mm yttermått.

DEHL-93 STREETZ headset för iPhone och MP3 Färg:Lila,

128.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

DEHL-94 STREETZ headset för mobil och MP3 Färg:Blå,

128.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

DEHL-96 STREETZ headset för iPhone och MP3 Färg:Vit,

128.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

DEHL-97 STREETZ headset för iPhone och MP3 Färg:Rosa,

128.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

DEHL-98 STREETZ headset för mobil och MP3 Färg:Gul,

128.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
HL-4
HL-4 hörlur
Hörlur med volymkontroll på kabeln.
• 40mm element
• impedans 32 ohm
• känslighet 105dB
• frekvensomfång 20~20kHz
• vikt: 195g
• mini-tele, kopplas till datorns eller mp3-spelarens hörlursuttag
DEHL4 HL-4 137.5 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Minihörlur för MP3-spelare HL-74
Driver: 15mm
Impedans: 32ohm
Känslighet: 87dB ±3dB vid 1KHz
Frekvensrespons: 20-20.000Hz
Tål max 25mW
Halsrem/sladd med hållare för MP3-spelare, 3.5mm telepropp.
DEHL74 Minihörlur för MP3-spelare HL-74 100 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
Maxell Colour Canalz Rosa
Rosa Maxell Colour Canalz öronsnäckor, 2xL & 1xS sleeves, 16 Ohm,
3,5mm anslutning, 1,2m kabel, rosa/vit.
Anslutning: 3,5mm stereo.
Frekvensomfång: 10-200000Hz.
Känslighet: 100dB.
Impedans: 16 Ohm.
Element: 10mm.
demax-828 Maxell Colour Canalz Rosa 248.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
Maxell Crystal Budz
Maxell Crystal Budz, öronsnäckor med kristalliserade Swarovskielement, 3
olika sleeves, 16 Ohm, 100 dB, 1,2 m kabel, svart/vit.
XS/S/M-sleeves ingår i förpackningen.
10 mm element.
3,5 mm anslutning.

DEmax-837 Maxell Crystal Budz 247.5 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager
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Produktblad
Sennheiser SPORT MX-80
Sennheiser MX 80 Sport II öronsnäcka, 64 ohm, 1.2m kabel.
Dynamiska hörlurar anpassade för en aktiv livsstil.
Särskilt tillverkad för att kunna motstå svett och vatten.
Tvättbara under rinnande vatten.
Levereras med praktisk bärväska.
Frekvens 19 Hz-21,000 Hz.
Impedans 64 &#937;.
Anslutningsplugg 3.5 mm (vinklad).
Kabellängd 1,2 m asymmetrisk kabel.
Vikt 6g.

DEmx-80sport Sennheiser SPORT MX-80 398.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
Ljudisolerande snäckor från Verbatim
Verbatim öronsnäckor med ljudisolerande sleeves i tre olika storlekar, 1,2
meter kabel, 3,5 mm, metallic grön Stänger ute ljud och buller. Lämplig för den
som vill stänga snarkningar och omvärdsljud ute.Frekvensomfång: 20 - 4 000
Hz.Impedans: 16 Ohm.Vikt: 13 gram.

DEV41824 Ljudisolerande snäckor från Verbatim 248.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Ljudisolerande hörlurar från Verbatim
Verbatim öronsnäckor med ljudisolerande sleeves i tre olika storlekar, 1,2
meter kabel, 3,5 mm, svart/brun. Stänger ute ljud och buller.
Lämplig för den som vill stänga snarkningar och omvärdsljud ute.
Frekvensomfång: 20 - 4 000 Hz.
Impedans: 16 Ohm.
Vikt: 13 gram.

DEV41826 Ljudisolerande hörlurar från Verbatim 248.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager
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Produktblad
Audio-Technica ATH M20
Stereohörlurar med 40 mm neodyniumelementoch talspolar med
kopparbelagd aluminiumtråd.Med kabel (3 m), minitelekontakt och
1/4"teleadapter.
• 30 - 20.000 Hz
• 98 dB
• 40 ohm
• 230 g

KIATH-M20 Audio-Technica ATH M20 650 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
Audio-Technica ATH M30 Closed Dynamic
Stereohörlurar för DJ s, studio och mixning. Lättoch bekväm design med mycket
lite läckage. 40mm neodyniumelement. Med kabel (3,4 m), minitelepluggoch
telepluggadapter.
• 20 - 20.000 Hz
• 65 ohm
• 100 dB
• 200 g

KIATH-M30 Audio-Technica ATH M30 Closed Dynamic 1050 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager
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Produktblad
Audio-Technica ATH M40 fs
Hörlurar för mp3, studio-, monitor- och DJ-bruk.Rak frekvensgång. 40 mm
neodyniumelement.Roterbara kåpor möjliggör bekväm lyssning i enkåpa åt gången.
• 5 - 28.000 Hz
• 60 ohm
• 100 dB
• 3,4 m kabel
• 250 g

KIATH-M40fs Audio-Technica ATH M40 fs 1295 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
Audio-Technica ATH-PRO5MS
Dynamiska stereohörlurar i läcker kamouflagedesign. De 40mm stora
neodymiumelementen levererar en rik botten och ger en ren, luftig topp.
Den blygsamma vikten gör att de fungerar utmärkt som street-lurar, och de
roterbara kåporna gör lyssning med ett öra enkel för DJ´s.
¼" teleadapter och 1.5m kabel ingår.
• 15 – 28,000 Hz
• 40 ohm
• 103 dB
• 200 g

KIATH-PRO5MS Audio-Technica ATH-PRO5MS 925 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager
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Produktblad
ATH-ANC3 BK
Bullerdämpande intelligentahörselskydd och in-ear headphones i ett - svarta.
Byggd på det lyckade resultater från ATH-ANC7, Audio-Technicas ATHANC3 QuietPoint Active Noise-Cancelling In-Ear Headphones
reduserar störande bakgrundsljud med 85 %
Skapade för att man skall kunna höra på ett komfortabelt sätt även i omgivningar
med högt och störande bakgrundsljudIn-ear hörlurarna har en miniatyr
mikrofon i varje snäcka som plockar upp omgivningsbuller (såsom trafik, flyg,
osv.). Den är konsturerad så att den reducerar/suddar bort fält som skapar
buller men släpper igenom ljud som är 180 grader ur fas med det omgivande
buller, det vill säga de ljud som man vill höra.
* Avancerad elektronik reducerar upp till 85% av bakgrundsljudet.
* Ger en exceptionellt ren audiosignal i bullriga miljöer.
* På och avslagning av bullerraduceringen så att du kan lyssna på ljuden
utanför när du behöver.
* Audio funktioner (i passivt läge) även utan batteri
* Liten kontroll box för on / off och clips för att fästa på kläderna.
* Två stifts flyg adapter som ansluter till flight utrustning
* Hård väska skyddar hörlurar och tillbehör
* Ett AAA-batteri Vart du än befinner dig, på en rörig tunnelbana, ett stimmigt
kontor eller sittandes på en långflygning. Är detta ett mycket bra sätt att höra och
uppleva ljud eller tillåta dig själv en tyst stund.Priset gäller kvarvarande lagerex
KIATHANC3BK ATH-ANC3 BK 995 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 14 dagar

Produktblad
Audio Technica ATHANC3W
Bullerdämpande intelligentahörselskydd och in-ear headphones i ett. Vita.
Byggd på det lyckade resultater från ATH-ANC7, Audio-Technicas ATHANC3 QuietPoint Active Noise-Cancelling In-Ear Headphones
reduserar störande bakgrundsljud med 85 %
Skapade för att man skall kunna höra på ett komfortabelt sätt även i omgivningar
med högt och störande bakgrundsljud.In-ear hörlurarna har en miniatyr
mikrofon i varje snäcka som plockar upp omgivningsbuller (såsom trafik, flyg,
osv.). Den är konsturerad så att den reducerar/suddar bort fält som skapar
buller men släpper igenom ljud som är 180 grader ur fas med det omgivande
buller, det vill säga de ljud som man vill höra.
* Avancerad elektronik reducerar upp till 85% av bakgrundsljudet.
* Ger en exceptionellt ren audiosignal i bullriga miljöer.
* På och avslagning av bullerraduceringen så att du kan lyssna på ljuden
utanför när du behöver.
* Audio funktioner (i passivt läge) även utan batteri
* Liten kontroll box för on / off och clips för att fästa på kläderna.
* Två stifts flyg adapter som ansluter till flight utrustning
* Hård väska skyddar hörlurar och tillbehör
* Ett AAA-batteri Vart du än befinner dig, på en rörig tunnelbana, ett stimmigt
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kontor eller sittandes på en långflygning. Är detta ett mycket bra sätt att höra och
uppleva ljud eller tillåta dig själv en tyst stund.Priset gäller kvarvarande lagerex

KIATHANC3w Audio Technica ATHANC3W 995 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager
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Produktblad
Senneheiser HD 600
Sofistikerad och elegant design. Exeptionellt öppet och fylligt ljud, packad
med specialfunktioner och flertalet prisbelönt design.
Hörluren som tog marknaden med storm. HD 600 har vunnit i stort sett alla
tester och priser som går att vinna i HIFI-sammanhang. En underbart skön
hörlur med ett ljud som bara kan upplevas. Rekommenderas varmt till alla
musikälskare! Mycket uppskattade i studion för mixning och mastering.
Sennheiser har marknadens bredaste program av hörlurar, allt från in-ear
modeller till referenshörlurar för studio och hem. Alla Sennheiser hörlurar har
ett detaljerat ljud och sitter skönt för långa lyssningspass. Dessutom finns det
reservdelar till dina hörlurar. Kablar, dynor, byglar, kapslar, you name it, allt
går att byta ut på de flesta modeller från 500 kronor och uppåt. Ingen annan
tillverkare kan visa upp ett liknande reservdelsprogram.
SE004465 Senneheiser HD 600 3750 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Sennheiser HD 280 Pro
HD 280 Pro Sennheiser sluten hörlur.
Byggda för att kunna användas i högljudd miljö med 32 dB dämpning. Kåporna
kan roteras och fällas in.
Form: circumaural
Impedans: 64 ohm
Frekvensrespons: 8 - 25 000 Hz
Effekttålighet: 500 mW
Adapter för minitele medföljer
SE004974 Sennheiser HD 280 Pro 1463.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Sennheiser HD 280 -13
Professionella slutna hörlurar. Som HD 280 Pro, men 600 Ohm.

SE004975 Sennheiser HD 280 -13 1691.25 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Sennheiser HMD 280 Pro
Sennheiser HMD 280 Pro. Hörlur med headset baserat på HD 280 Prohörlurarna. Mikrofonen är en dynamisk supernjure optimerad för korta avstånd.
• Roterbara kåpor
• Mikrofonen kan bäras på vänster eller höger sida
• Puffskydd medföljer

SE004976 Sennheiser HMD 280 Pro 3281.25 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
Sennheiser HD 280 SILVER
Professionella slutna hörlurar. Som HD 280 Pro fast silverfärgad.

SE005327 Sennheiser HD 280 SILVER 1463.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Sennheiser HD 650
Troligtvis världens bästa dynamiska hörlur! Tar över tronen efter HD 600, den
ständiga testvinnaren under många år. Matchade höger och vänsterkapslar i
kombination med nyutvecklade membran plockar fram det finstilta i
musiken för avnjutning.
Sennheiser har gjort det igen, en ny klassiker! Grymt bra i
Studiosammanhang som "mastering" hörlur. Sennheiser har marknadens
bredaste program av hörlurar, allt från in-ear modeller till referenshörlurar för
studio och hem. Alla Sennheiser hörlurar har ett detaljerat ljud och sitter
skönt för långa lyssningspass.
Dessutom finns det reservdelar till dina hörlurar. Kablar, dynor, byglar,
kapslar, you name it, allt går att byta ut på de flesta modeller från 500 kronor
och uppåt. Ingen annan tillverkare kan visa upp ett liknande
reservdelsprogram.

• Impendans 300 ohm
• THD 0,05%
• 3m kabel (avtagbar)
• 3.5/6.3mm telekontakt
• 2 års garanti
SE009969 Sennheiser HD 650 4320 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Sennheiser HD 201
Sluten dynamisk hörlur - Bästa budgethörluren!

SE500155 Sennheiser HD 201 291.25 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Sennheiser IE 4
IE 4 in-ear hörlur för monitor Sennheiser.
Large, medium och small hörpluggar följer med så att dom passar alla öron.
3,5 mm stereo tele-kontakt.
1,4 m kabel.
SE500432 Sennheiser IE 4 777.5 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Sennheiser HD 25-13-II
Professionella slutna hörlurar. Som HD 25 II, men 600 Ohm version för studio
och DJ bruk på mains-powered utrustning. Rak 3,5 mm kontakt. Inkluderar
screw-on adapter till ¼ "jack.

SE502102 Sennheiser HD 25-13-II 2255 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Sennheiser HD 25-SP-II
Professionella slutna hörlurar. Billigare alternativ till HD-25, med enklare
huvudband och något annorlunda kapselkonstruktion, tuff och löstagbara
stålvajer. Rak 3,5 mm kontakt. Inkluderar screw-on adapter till ¼ "jack.

SE502103 Sennheiser HD 25-SP-II 1463.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Sennheiser HD 25-C-II
Professionella slutna hörlurar. Som HD 25-1 II men med 3m/1m rullade
kabel och rak 3,5 mm kontakt. Inkluderar screw-on adapter till ¼ "jack

SE502104 Sennheiser HD 25-C-II 2255 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Sennheiser HD 25-II
Med 2m sladd och rak 3.5mm kontakt. Inkluderar screw-on adaptor till ¼"
jack.

SE502105 Sennheiser HD 25-II 2255 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Sennheiser HD 25-1-II
Populära i bullriga miljöer, klarar mycket höga ljudtryck. Idealiska ENG & Promonitoring hörlurar. Låg batteriförbrukning och laddas ur speciellt lämpade för
batteridriven utrustning. 1,2 m kabel med right angle 3,5 mm och adapter
till ¼ "jack. Levereras med öronkuddar i konstläder, mjuka reservöronkuddar i
velour och en väska.
SE502188 Sennheiser HD 25-1-II 2255 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Sennheiser HME 26-100
Allmän beskrivning:
De slutna och utanpåliggande HME 26-headseten är lätta och utformade för
användning i studioapplikationer på TV och radio. Hörlurarna är dimensionerade
för hög maximal SPL. HME 26 ger hög komfort i kombination med en god
ljuddämpning. Alla varianter av HME 26 för broadcast är utrustade med
ActiveGard som skyddar användaren från volymtoppar. Den rundtagande
kondensatormikrofonen uppfyller perfekt akustisk prestanda och säkerställer
linjär frekvensgång. Svanhalsmikrofonen kan användas antingen till vänster
eller höger sida. Mikrofonbommen tillåter individuell justering i rätt position.

Funktioner:
Lätt.
Extremt bekväm att bära, även för längre lyssnande, på grund av det tvådelade
anatomiska huvudbandet och de mjuka öronkuddarna.
Enkelsidig kabeldragning.
Hörlurar för hög maximal SPL.
ActiveGard (omkopplingsbar) - skyddar dig från volym toppar över 105 dB.
"Flip-away" hörlurar tillåter enkelsidig lyssning.
Pre-polariserad kondensatormikrofon (rundtagande) med linjär frekvensgång.
Flexibel mikrofonarm, kan bäras på antingen vänster eller höger sida.
Muting av mikrofonen när mikrofonen är upprätt.
Garanti 2 år.

Leveransen omfattar:
Headset
Kabelklämma
Vind-och pop-skärm
Bruksanvisning

SE502454 Sennheiser HME 26-100 5200 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Sennheiser Cable-X3K1-P48
Sennheiser Cable-X3K1-P48 Kabel till headset HME 26-100 med 3-pol
XLR och fantommatningsadapter och stereotelepropp.

SE502460 Sennheiser Cable-X3K1-P48 1700 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Sennheiser HD 380 PRO
pro studiohörlurar - dynamiska, slutna, 54 Ohms impedance, 110dB SPL,
frekvensområde mellan 8Hz-27kHz, hög ljudabsorption (32dB), screw-on
mini-jack adapter.

SE502717 Sennheiser HD 380 PRO 1691.25 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Sennheiser HD 205 II
Stängd lur som effektivt stänger ut störande ljud . Roterbar kåpa för att enkelt
kunna lyssna på direkt ljud.

SE504292 Sennheiser HD 205 II 472.5 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Sennheiser HD 215 II
Dynamiska stereohörlurar, slutna, DJ, roterbara öronkåpor.

SE504293 Sennheiser HD 215 II 936.25 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Sennheiser IE 60
Med dynamiska element och kraftfulla neodymmagneter låter IE 60 mer
som traditionella högtalare än som hörlurar. Ljudkvalitet i Hifi-nivå men också
enastående basåtergivning och ljudisolering. Till hörlurarna medföljer
skyddande fodral, rengöringsverktyg och olika öronpluggar som passar de
flesta öron.

Specifikationer
Typ: In-Ear
Kompatibel med/Passar till: iPod / iPad
Signalöverföring: Kabel
Impedans (Ohm): 16 Ohm
Känslighet: 115 dB
Frekvensomfång: 10 - 18.000 Hz

SE504769 Sennheiser IE 60 1500 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Vic Firth SIH1 Hörlurar
Vic Firth Hörlurar SIH1 Stereo Isolation Headphones.
Högkvalitativa stereohörlurar som sänker ljudnivån med 24 db.
Till skillnad från icke-isolerande headset, där det är lätt att man drar upp
volymen till mycket höga och potentiellt skadliga ljudnivåer för att höra musiken
tydligt, minskar SIH1 buller från instrumenten runt omkring. Detta gör det
möjligt för dig som spelar att spela tillsammans med inspelad musik eller
övervaka andra artister i en live-situation på bekväma och säkra ljudnivåer.
Specifikationer:
- Känslighet: 110 dB
- Impedans: 250 ohm
- Frekvensomfång: 20-20 000 Hz
- Kontakt: 3,5 mm (6,3 mm adapter medföljer)
- Sladdlängd: 4 m
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TTS110769 Vic Firth SIH1 Hörlurar 838.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
HF3 Earset MC3
Högpresterande, ljudisolerande headset/hörlurar för alla musikspelare med
3,5mm stereotele. Med Etymotics Accu Driver™ har du här en av de mest
känsliga hörlurarna i sin klass med en SPL på 105dB. Den imponerande
ljudisoleringen är den bästa på marknaden med en dämpfaktor på upp till 42 dB.
Flera olika eartips medföljer så kan du lätt hitta någon som passar dig. En
välbyggda konstruktionen med kevlar-förstärk kabel och Accu Filter™ – utbytbara
filter som skyddar mot vax och smuts – ser till att dina HF-hörlurar håller en lång
tid framöver.

• Drivers: High-performance balanced armatur
• Flera olika eartips medföljer för bästa passform
• Utbytbara Accu Filter™ medföljer
• 1,2m kevlar-förstärkt kabel med 3,5 mm stereotele

MC3 är gjord för iPhone, iPod och iPad med mikrofon och kontrollfunktionalitet på sladden. Appen ”AWARENESS!® för Etymotic”, som finns via
iTunes, möjliggör programmerbar Noise Isolation. Den låter dig lyssna på musik
och omvärlden samtidigt! • Anpassad för iPod, iPhone och iPad • Mikrofon + 3
kontrollknappar på sladden • Frekvensomfång: 20Hz - 15 kHz • Impedans: 16
Ohm • Känslighet vid 1Khz @ 0,1V: 105 dB SPL • Maximal uteffekt (SPL):
120 dB • Ljudisolering: 35-42 dB
XL1172337 HF3 Earset MC3 1595 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Etymotic ER3SE
Etymotic ER3SE No compromise, high-performance noise-isolating
earphones.
Best-in-ClassKompromisslös, högpresterande ljudisolerande
hörlurar som ger bästa möjliga värden, perfekt anpassade till de senaste
produktnyheterna från de flesta musikspelare som har en 3,5 mm
stereoplugg.Noggrannhet i studiokvalitet <ul> <li> Uppnår bästa prestanda i
sin klass med 102 dB SPL-känslighet vid 1 kHz vid 0,1 mV </li> <li>
Högpresterande, precisionsmatchade, balanserade drivers </li> </ul> Noise
Isolation <ul> <li> 35 dB - 42 dB noise isolation </li> <li> Dokumenterad
högsta ljudisolering av hörlurar på marknaden idag </li> </ul> Funktioner <ul>
<li> Precisionsgjutna metallkroppar med anodiserad yta </li> <li> Ett
urval av ljudisolerande pluggar garanterar korrekt tätning och komfort </li>
<li> Avtagbar 1.2 m kabel möjliggör enkelt byte </li> </ul> Hållbarhet och
garanti <ul> <li> 2-års garanti </li> <li> Förstärkt kabel för hållbarhet </li> <li>
Utbytbara filter som skyddar elementen från öronvax </li> </ul> I
förpackningen <ul> <li> Hörlurar </li> <li> Ljudisolerande pluggar I olika
storlekar </li> <li> Ersättningsfilter med verktyg </li> <li> Bärpåse </li> </ul>
Tekniska specifikationerFrequency Response20 Hz - 16
kHzTransducersHigh performance, balanced armature micro-driversNoise
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Isolation35-42 dBImpedance (@1kHz)22 OhmsSensitivity (@1 kHz) SPL
at 0.1v102 dBMaximum Output (SPL)120 dBCableDetachable, 4
ftWarranty2 YearsCustom-Fit OptionYes

XL1173010 Etymotic ER3SE 2195 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Etymotic ER3XR
Etymotic ER3XR No compromise, high-performance noise-isolating
earphones. Extended response
Best-in-ClassKompromisslös, högpresterande ljudisolerande
hörlurar som ger bästa möjliga värden, perfekt anpassade till de senaste
produktnyheterna från de flesta musikspelare som har en 3,5 mm
stereoplugg.Noggrannhet i studiokvalitet <ul> <li> Uppnår bästa prestanda i
sin klass med 102 dB SPL-känslighet vid 1 kHz vid 0,1 mV </li> <li>
Högpresterande, precisionsmatchade, balanserade drivers </li> </ul> Noise
Isolation <ul> <li> 35 dB - 42 dB noise isolation </li> <li> Dokumenterad
högsta ljudisolering av hörlurar på marknaden idag </li> </ul> Funktioner <ul>
<li> Precisionsgjutna metallkroppar med anodiserad yta </li> <li> Ett
urval av ljudisolerande pluggar garanterar korrekt tätning och komfort </li>
<li> Avtagbar 1.2 m kabel möjliggör enkelt byte </li> </ul> Hållbarhet och
garanti <ul> <li> 2-års garanti </li> <li> Förstärkt kabel för hållbarhet </li> <li>
Utbytbara filter som skyddar elementen från öronvax </li> </ul> I
förpackningen <ul> <li> Hörlurar </li> <li> Ljudisolerande pluggar I olika
storlekar </li> <li> Ersättningsfilter med verktyg </li> <li> Bärpåse </li> </ul>
Tekniska specifikationerFrequency Response20 Hz - 16
kHzTransducersHigh performance, balanced armature micro-driversNoise
Isolation35-42 dBImpedance (@1kHz)22 OhmsSensitivity (@1 kHz) SPL
at 0.1v102 dBMaximum Output (SPL)120 dBCableDetachable, 4
ftWarranty2 YearsCustom-Fit OptionYes

XL1173020 Etymotic ER3XR 2195 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Etymotic ER4P-T
Etymotic ER4P-T Etymotic's ursprungliga hörlurskonstruktion, som
utvecklades för auditiv forskning och medicinsk diagnostik.
Etymotic's ursprungliga hörlurskonstruktion, som utvecklades för auditiv
forskning och medicinsk diagnostik, använde Balanced Armature element
och dessa etablerades som den gyllene standarden för high-definition in-earhörlurar. ER4 MicroPro seriens hörlurar var de första som kommersialiseras
med denna teknik och anses världsledande i ljudåtergivning. Efter mer än 20 år
är dessa fortfarande ett primärt kvalitetsval av referenshörlurar av etablerade
ljudtekniker, audiofiler och musiker. <ul> <li> Driver: High-output 8mm
neodymium moving coil driver </li> <li> Flera olika eartips medföljer för bästa
passform </li> <li> Utbytbara Accu Filterâ„¢ medföljer </li> <li> 1,5m flätad
kabel som bidrar till extremt låga mikrofoniska egenskaper med 3,5 mm
stereotele och Â¼" adapter </li> </ul>
ER4P-T som är den nyaste
hörluren i MicroPro-serien är avsedd för ljudtekniker och audiofiler på resande
fot, de kommer nämligen med extra mobila adaptrar och tillbehör. ER4P-T
hörlurar kan användas med valfri ljudkälla utan extra förstärkning. Hörlurarna har
10dB högre effekt vid höga frekvenser och 13dB högre effekt vid låga
frekvenser än ER4S-modellen. Den höga känsligheten och förstärkta basen har
gjort dem till Etymotic's mest populära premiumhörlurar. ER4 conversion
cable ingår, vilken konverterar responsen från ER4PT till ER4S. <ul> <li>
Frekvensomfång: 20 Hz - 16 kHz </li> <li> Impedans: 27 Ohm </li> <li>
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Känslighet vid 1Khz @ 0,1V: 102 dB SPL </li> <li> Maximal uteffekt (SPL):
122 dB </li> <li> Ljudisolering: 35-42 dB </li> <li> Inkluderar: ER4
conversion cable, flygplansadapter, tie-clip, resefodral, förvaringsbox och
exemplarets unika diagram över kanal-matchningen signerat av utförande
tekniker. </li> </ul>

XL1174030 Etymotic ER4P-T 3595 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Etymotic ER4SR
Etymotic ER4SR Studio Reference in-ear hörlurar
I En Klass För Sig SjälvFör över 30 år sedan uppfann Etymotic
ljudisolerande in-ear hörlurar. Etymotics ursprungliga design, utvecklad för
auditiv forskning och hörselprovning, använde balanserade mottagare och
etablerade toppstandarden för högupplösta hörlurar. ER4-hörlurar var de första
högkvalitativa, ljudisolerade in-ear hörlurarna som använde den här tekniken i
en konsumenthörlur, och är erkända som världsledande för sin kvalitet, som alla
andra hörlurar jämförs med. <strong> Uppbackade av årtionden av forskning
och utveckling för örat </strong> Världsledande inom ljudåtergivning <ul> <li>
Oöverträffad frekvensrespons och ljudkvalitet — 92%+ response accuracy
from 20 Hz – 16 kHz </li> <li> De enda hörlurarna med balanserade,
precisionsjusterade, anpassade drivers </li> <li> Högsta
utmatningskänslighet i sin klass </li> </ul> Funktioner <ul> <li>
Professionell kvalitet och tillförlitlighet </li> <li> Precisionsjusterade,
anpassade drivers </li> <li> Precisionsgjutna metallkroppar med
anodiserad yta </li> <li> Avtagbar, förstärkt 1.5 m kabel med 3,5 mm
guldpläterad stereokontakt och MMCX-kontaktdon </li> <li> urval av
ljudisolerande pluggar för att säkerställa korrekt tätning och komfort </li> </ul>
Bästa möjliga ljudisolering <ul> <li> Första hörlurarna som helt försluter örat </li>
<li> Minskning av yttre buller minskar risken för att lyssna på farliga nivåer
</li> </ul> Bästa hållbarhet och garanti <ul> <li> 2-års garanti </li> <li>
Utbytbara filter skyddar de balanserade elementen från öronvax </li> </ul>
<strong> I förpackningen </strong> <ul> <li> Hörlurar </li> <li> Avtagbar
1.5 m kabel med 3,5 mm guldpläterad stereoplugg </li> <li> Ett urval av
öronpluggar I olika storlekar </li> <li> Ersättningsfilter och verktyg </li> <li>
Förvaringsväska </li> </ul> Tekniska specifikationerFrequency Response20
Hz - 16 kHzTransducersHigh performance, balanced armature microdriversNoise Isolation35-42 dBImpedance (@1kHz)4XR (45 Ohms) 4SR
(45 Ohms)Sensitivity (@1 kHz) SPL at 0.1v4XR (98 dB) 4SR (98
dB)Maximum Output (SPL)122 dBCable5 ft DetachableUser Replaceable
ACCU-FiltersYesWarranty2 YearsCustom-Fit OptionYes

XL1174040 Etymotic ER4SR 4150 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Mobil: 070-6650491
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Produktblad
Etymotic ER4XR
Etymotic ER4XR Studio Reference in-ear hörlurar
I En Klass För Sig SjälvFör över 30 år sedan uppfann Etymotic
ljudisolerande in-ear hörlurar. Etymotics ursprungliga design, utvecklad för
auditiv forskning och hörselprovning, använde balanserade mottagare och
etablerade toppstandarden för högupplösta hörlurar. ER4-hörlurar var de första
högkvalitativa, ljudisolerade in-ear hörlurarna som använde den här tekniken i
en konsumenthörlur, och är erkända som världsledande för sin kvalitet, som alla
andra hörlurar jämförs med. <strong> Uppbackade av årtionden av forskning
och utveckling för örat </strong> Världsledande inom ljudåtergivning <ul> <li>
Oöverträffad frekvensrespons och ljudkvalitet — 92%+ response accuracy
from 20 Hz – 16 kHz </li> <li> De enda hörlurarna med balanserade,
precisionsjusterade, anpassade drivers </li> <li> Högsta
utmatningskänslighet i sin klass </li> </ul> Funktioner <ul> <li>
Professionell kvalitet och tillförlitlighet </li> <li> Precisionsjusterade,
anpassade drivers </li> <li> Precisionsgjutna metallkroppar med
anodiserad yta </li> <li> Avtagbar, förstärkt 1.5 m kabel med 3,5 mm
guldpläterad stereokontakt och MMCX-kontaktdon </li> <li> urval av
ljudisolerande pluggar för att säkerställa korrekt tätning och komfort </li> </ul>
Bästa möjliga ljudisolering <ul> <li> Första hörlurarna som helt försluter örat </li>
<li> Minskning av yttre buller minskar risken för att lyssna på farliga nivåer
</li> </ul> Bästa hållbarhet och garanti <ul> <li> 2-års garanti </li> <li>
Utbytbara filter skyddar de balanserade elementen från öronvax </li> </ul>
<strong> I förpackningen </strong> <ul> <li> Hörlurar </li> <li> Avtagbar
1.5 m kabel med 3,5 mm guldpläterad stereoplugg </li> <li> Ett urval av
öronpluggar I olika storlekar </li> <li> Ersättningsfilter och verktyg </li> <li>
Förvaringsväska </li> </ul> Tekniska specifikationerFrequency Response20
Hz - 16 kHzTransducersHigh performance, balanced armature microdriversNoise Isolation35-42 dBImpedance (@1kHz)4XR (45 Ohms) 4SR
(45 Ohms)Sensitivity (@1 kHz) SPL at 0.1v4XR (98 dB) 4SR (98
dB)Maximum Output (SPL)122 dBCable5 ft DetachableUser Replaceable
ACCU-FiltersYesWarranty2 YearsCustom-Fit OptionYes

XL1174050 Etymotic ER4XR 4150 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Ljus, Ljud & Musik HB
Täktåkersvägen 6
785 61 DJURÅS
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Produktblad
Etymotic MC3 Earset
MC3 är gjord för iPhone, iPod och iPad med mikrofon och kontrollfunktionalitet på sladden. Appen ”AWARENESS!® för Etymotic”, som finns via
iTunes, möjliggör programmerbar Noise Isolation.

• Anpassad för: iPhone, iPod och iPad
• Mikrofon + 3 kontrollknappar på sladden
• Frekvensomfång: 20 Hz - 15 kHz
• Impedans: 16 Ohm
• Känslighet vid 1Khz @ 0,1V: 100 dB SPL
• Maximal uteffekt (SPL): 120 dB
• Ljudisolering: 35-42 dB

XL1177309 Etymotic MC3 Earset 1095 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Etymotic MC5 Earphones
Hörlurar för alla musikspelare med 3,5mm stereotele. Appen ”AWARENESS!®
HD för Etymotic”, skapad för Android Jelly Bean, möjliggör programmerbar Noise
Isolation.

• Frekvensomfång: 20 Hz - 15 kHz
• Impedans: 16 Ohm
• Känslighet vid 1Khz @ 0,1V: 100 dB SPL
• Maximal uteffekt (SPL): 120 dB
• Ljudisolering: 35-42 dB

XL1177509 Etymotic MC5 Earphones 895 kr inklusive moms
Ljus, Ljud & Musik HB
Täktåkersvägen 6
785 61 DJURÅS

Tel: 0241-10335
Fax: 0241-51454
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Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Samson SR850C
Samson:s SR850 är ett par professionella referens hörlurar. Med en
semiöppen design och 50mm drivers ger SR850 bra återgivning av hela
frekvensregistret, djup bas och klar diskant. Självjusterade headband.
• Semiöppen design
• 50mm drivers
• Frekvens omfång: 10Hz-30kHz
• 32 ohm impedans
• Självjusterade headband
• Guldpläterad 3,5mm - 1/4 tum tele adapter inkluderat
XL1517850 Samson SR850C Utförande:1-pack,

550 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL1517852 Samson SR850-2PACK Utförande:2-pack,

850 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Samson SR950
Samson’s SR950 är ett par professionella referenshörlurar. Dess slutna
design ger bra ljudisolering som t.ex. minimerar läckage av playback vid
inspelning.
• Sluten design
• 50mm drivers
• Frekvens omfång: 10Hz-30kHz
• 32 ohm impedans
• 2,5m kabel
• Guldpläterad 1/4” tele-adapter inkluderat

XL1517950 Samson SR950 650 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Ljus, Ljud & Musik HB
Täktåkersvägen 6
785 61 DJURÅS

Tel: 0241-10335
Fax: 0241-51454
Mobil: 070-6650491
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Produktblad
Stanton DJ PRO-500MC Mk II
Headset med stängd hörlur och lågohmig dynamisk mikrofon. För DJ- och
radiobruk.
• Högtalarelement med basboost
• 2 färgkodade anslutningar: tele till mikrofon, stereotele till hörlur.
UTGÅENDE PRODUKT!

XL1765350 Stanton DJ PRO-500MC Mk II 840 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
KRK KNS-6400
KNS-serien är inte vilka hörlurar som helst. Till skillnad från "vanliga" hörlurar
som levererar en avvägd ljudbild för en färgrik musikupplevelse är dessa
konstruerade för att fungera mer likt studiomonitorer, så man på ett optimalt sätt
med kritiskt öra kan höra varenda liten detalj i hela frekvensregistret. De ger
en naturlig och ärlig återgivning, ett stort dynamiskt omfång med extremt låg
distorsion, konsekvent över hela registret och det kommer gynna alla
ljudtekniker, studiomusiker, producenter m.m. mycket väl.
Med komfort i åtanke är KNS-6400 & KNS-8400 byggda av en lättviktsstomme
med låg massa, ett justerbart huvudband och öronkuddarna formar sig väl längs
användarens unika huvudform vilket ger förbättrad ljudisolering. Kabel, huvudoch öron-kuddar är utbytbara för att säkerställa en lång livslängd.
En mjuk bärväska medföljer präglad med KRK logotyp för t.ex. resande tekniker.
KNS-8400 har något mer tätslutande material i dess öronkuddar och levereras
även med en kort förlängningskabel med volymkontroll.

• Sluten design
• Justerbart huvudband med stålskelett
• Isolerande öronkuddar
• Roterbara kåpor, 90°
• 40mm lågvikts neodym driver
• Maximal effekt: 1000mW
• Känslighet: KNS-6400 : 95dB SPL @ 1mW / KNS-8400 : 97dB SPL @
1mW
• Frekvensomfång: KNS-6400 : 10Hz-22kHz / KNS-8400 : 5Hz-23kHz
• Ambient bullerisolering, upp till: KNS-6400 : 26dBA / KNS-8400 : 30dBA
• Total övertonsdistortion: <0,1%
• Impedans: 36 ohm
• Löstagbar 2,5m kabel (99,99% syrefri koppar)
• Guldpläterad 3,5mm stereotele med adapter för 1/4"
• Vikt utan kabel: KNS-6400: 202g, KNS-8400 232g

XL1775064 KRK KNS-6400 995 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Ljus, Ljud & Musik HB
Täktåkersvägen 6
785 61 DJURÅS
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Produktblad
KRK KNS-8400
KNS-serien är inte vilka hörlurar som helst. Till skillnad från "vanliga" hörlurar
som levererar en avvägd ljudbild för en färgrik musikupplevelse är dessa
konstruerade för att fungera mer likt studiomonitorer, så man på ett optimalt sätt
med kritiskt öra kan höra varenda liten detalj i hela frekvensregistret. De ger
en naturlig och ärlig återgivning, ett stort dynamiskt omfång med extremt låg
distorsion, konsekvent över hela registret och det kommer gynna alla
ljudtekniker, studiomusiker, producenter m.m. mycket väl.
Med komfort i åtanke är KNS-6400 & KNS-8400 byggda av en lättviktsstomme
med låg massa, ett justerbart huvudband och öronkuddarna formar sig väl längs
användarens unika huvudform vilket ger förbättrad ljudisolering. Kabel, huvudoch öron-kuddar är utbytbara för att säkerställa en lång livslängd.
En mjuk bärväska medföljer präglad med KRK logotyp för t.ex. resande tekniker.
KNS-8400 har något mer tätslutande material i dess öronkuddar och levereras
även med en kort förlängningskabel med volymkontroll.

• Sluten design
• Justerbart huvudband med stålskelett
• Isolerande öronkuddar
• Roterbara kåpor, 90°
• 40mm lågvikts neodym driver
• Maximal effekt: 1000mW
• Känslighet: KNS-6400 : 95dB SPL @ 1mW / KNS-8400 : 97dB SPL @
1mW
• Frekvensomfång: KNS-6400 : 10Hz-22kHz / KNS-8400 : 5Hz-23kHz
• Ambient bullerisolering, upp till: KNS-6400 : 26dBA / KNS-8400 : 30dBA
• Total övertonsdistortion: <0,1%
• Impedans: 36 ohm
• Löstagbar 2,5m kabel (99,99% syrefri koppar)
• Guldpläterad 3,5mm stereotele med adapter för 1/4"
• Vikt utan kabel: KNS-6400: 202g, KNS-8400 232g

XL1775084 KRK KNS-8400 1495 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Ljus, Ljud & Musik HB
Täktåkersvägen 6
785 61 DJURÅS

Tel: 0241-10335
Fax: 0241-51454
Mobil: 070-6650491
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Produktblad
Denon DJ HP600 Headphone
Denon DJ HP600 Headphone Kompakt DJ-lur med imponerande
prestanda
Denon DJâ€™s HP600 headphones are the perfect solution when
you need great sound quality and outstanding value. They feature powerful
40mm drivers for outstanding performance that is unexpected at their
modest price. With their wide-range frequency response, 1300mW of
power handling and sturdy metal headband, the HP600 sounds great and
can take it all night long.Swiveling ear cups make single-handed
monitoring a breeze, plus they fold up for easy storage and transport. <ul>
<li> Impedance 40 Ohms <li> Driver Size 40mm <li> Transducer Type
Dynamic <li> Frequency Response 10Hz â€“ 28 kHz <li> Sensitivity
102dB/mW <li> Maximum Input 1300mW

XL4848906 Denon DJ HP600 Headphone

895 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Denon DJ HP800 Headphone
Denon DJ HP800 Headphone Professionell hörlur för DJ-bruk
Premiumhörlur med stil och prestanda speciellt framtagen för den
professionella DJÂ´n.HP800 erbjuder komforten och tillförlitligheten som
dagens DJÂ´s efterfrågar och levererar ett klart och luftigt ljud med en fast
bas som imponerar vid alla ljudnivåer.Huvudbandet och de roterbara kåporna
är extremt flexibla och nästintill oförstörbara. <ul> <li> Sluten design <li> 40mm
neodymium drivers <li> Roterbara kåpor och flexibelt huvudband <li> Max
input: 1700mW <li> 10-30kHz <li> Känslighet: 99dB/mW <li> 3,5mm/6,3mm
plug <li> Denon DJ förvaringspåse medföljer </li>

XL4848908 Denon DJ HP800 Headphone 1095 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Ljus, Ljud & Musik HB
Täktåkersvägen 6
785 61 DJURÅS
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Produktblad
Denon DJ HP1100 Headphones
Denon DJ HP1100 Headphones Headphones with unparalleled bass
response and impact for the professional DJ
When the only option is the best, the Denon DJ HP1100
headphones are the way to go. Their oversized 53mm driversâ€”the largest in
their classâ€”deliver unparalleled bass response and impact. They present
every detail. They handle an impressive 3500mW of power, so high
volume all night is no problem. With an innovative 180-degree swivel and
dual-pivot ear cup design, the HP1100 conforms to any head size/shape
and is more durable than other headphones. Dual 1/8â€• and Â¼â€• connectors
ensure compatibility with all equipment and their convenient folding design
means you can take them anywhere. <ul> <li> 53mm Drivers deliver deep
bass and detailed sound <li> 180-degree swivel for full pivot action <li>
Folding design for easy transport and storage <li> Semi-coiled soft
insulated cord <li> Stylish leather carrying bag included <li> Comfortable
headband for long-term use <li> Replaceable ear pads (optional) <li>
Power-handling capability: 3500mW <li> Dual size connectors: Â¼â€•
(6.3mm), 1/8â€• (3.5mm) mini plug </li> <li> Impedance: 36 Ohms <li> Driver
Size: 53mm <li> Transducer Type: Dynamic <li> Frequency Response: 533kHz <li> Sensitivity: (1mW) 105dB/mW (JEITA) <li> Maximum Input:
3500mW </li>

XL4848911 Denon DJ HP1100 Headphones 1395 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Grado iGe Remote
Grado iGe Remote Extremt prisvärd In-Ear hörlur med styrkontroll för Apple
enheter
GradoÂ´s in-ear hörlurar erbjuder snygg design och underbar ljudkvalitet i
ett mycket kompakt format.In-ear hörlurarna från Grado är den idealiska
partnern för telefoner, iPod och andra portabla enheter.
När Grado
Labs tar sig an att utforma en ny produkt, är det viktigaste målet att vara
trogen till musiken så att lyssningsupplevelsen verkligen resulterar i ett
leende. Denna känsla är själen i iGe.Grado Labs har satsat oräkneliga timmar på
konstruktionen och lyssningstester för att ge dig en fantastisk och prisvärd inear hörlurar. Byt ut hörsnäckorna som levererades med din smartphone eller
musikspelare och du kommer att hitta ett uppfriskande nytt fönster i din
musik. <ul> <li> Inbyggd mikrofon och full styrkontroll för Apple-enheter
(vissa Android-enheter kan stödja standardfunktioner) <li> Frekvensomfång:
20-20k Hz </li> <li> Impedans: 24 Ohm </li> <li> Känslighet: 105db SPL
1mW </li> <li> Max Input Power: 30mW </li> <li> 3.5mm mini-plug </li>
<li> 4 olika storlekar på tips </li> <li> 9 gram, (inkl plug & cord) </li> </ul>

XL9168900 Grado iGe Remote 1395 kr inklusive moms
Ljus, Ljud & Musik HB
Täktåkersvägen 6
785 61 DJURÅS

Tel: 0241-10335
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Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Grado GR8e
Grado GR8e Avancerad in-ear hörlur för dig som vill ha det allra bästa i
ljudväg
GradoÂ´s in-ear hörlurar erbjuder snygg design och underbar ljudkvalitet i
ett mycket kompakt format.In-ear hörlurarna från Grado är den idealiska
partnern för telefoner, iPod och andra portabla enheter.
Den lilla
storleken gör att hörlurarna ligger väl inbäddade i hörselgången, upprätthåller en god
luft-tätning för förbättrad bas och reduktion av ljud utifrån utan att orsaka obehag.
En förhöjd punkt på vänster hörlur ser till så att hörlurarna hamnar på rätt sida även i
mörker <ul> <li> Frekvensomfång: 20-20k Hz </li> <li> Känslighet:118db SPL
1mW </li> <li> Impedans: 32 ohm </li> <li> Max input power 20mW </li>
<li> Moving armature driver </li> <li> 130cm kabel <li> 3,5mm mini plug
</li> <li> 3 par extra tips (small, medium, large) </li> <li> Ear wax proof
cloth x4 </li> <li> Ear wax proof cloth ring x2 </li> <li> 9 gram, (inkl plug &
cord) </li> </ul>

XL9168908 Grado GR8e 3295 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
GRADO GR10e
GRADO GR10e High End in-ear hörlur för den mobila audiofilen.
GradoÂ´s in-ear hörlurar erbjuder snygg design och underbar ljudkvalitet i
ett mycket kompakt format.In-ear hörlurarna från Grado är den idealiska
partnern för telefoner, iPod och andra portabla enheter.
Learning
never ends and the GR10e is a result of a constant desire to look at
designs and materials and improve upon them. A higher level of precision
and new materials allows for the performance of the GR10e to add
frequency extension in both the high and low ranges as well as reducing
distortion. <ul> <li> Driver: Moving Armature <li> Connector: 3.5mm
stereo mini-plug <li> Frequency Response: 20 -20,000 Hz <li> Sensitivity:
113dB/1mW <li> Impedance: 32 ohms <li> Max Input Power: 20mW <li>
Cable: 51"/130cm <li> Weight: 9 grams </li> <li> Includes: 3 pair ear tips
(S M L) proprietary blend of two silicons, ear wax proof cloth x4, ear wax
proof cloth ring x2 </li>

XL9168910 GRADO GR10e 4395 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Ljus, Ljud & Musik HB
Täktåkersvägen 6
785 61 DJURÅS
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Produktblad
GRADO GS2000E
GRADO GS2000E Mellanregistrets kung
De användare som har lärt sig att uppskatta Grados klassiskt varma
mellanregisteråtergivning kommer att älska Statement-serien. Den utsökta
återgivningen av röster och akustiska instrument tillsammans med förmågan att
presentera både svaga och starka dynamiska musikförlopp gör att lyssnaren lätt
känner sig förflyttad till inspelningsplatsen.
Mahogny och lönn â€“ två
klassiska kombinationer i total harmoni GS2000e kombinerar mahogny och
lönn i sina kapselhus som är två klassiska träslag vilket instrumentmakare använt
i århundraden av en enda anledning: resonans. Den handgjorda
kombinationen av mahogny och lönn är ett perfekt resultat som Grado tagit
fram genom sin stora kunskap om hur olika trä påverkar vår uppfattning av
ljud. Lönn ger energi till ljudet medan mahognyn öppnar upp och avslöjar den
verkliga harmoniska strukturen som artisten avsåg vid
inspelningstillfället.Varje komponent i GS2000e är noga övervägd med t.ex
nyutvecklade 50 mm element och ny 12-ledad kabel med ultrahög
renhet.Ljudbilden är stor på både bredden och djupet och samtidigt oerhört
finmaskig. De allra minsta detaljerna framträder fint utan att för den delen
vara allför kliniska och dynamiken är mycket imponerande. <ul> <li>
Typ/Princip: Dynamisk / Öppen <li> Vented diaphragm <li> Hybrid air
chamber <li> Frekvensomfång: 4-51 kHz <li> Känslighet: 99,8dB SPL 1mW
<li> Impedans: 32ohms <li> Driver matchning: 0.05dB <li> Tolv-ledad
UHPLC-koppar anslutningskabel med 6,3mm stereotele-kontakt <li>
UHPLC-koppartråd i talspolen <li> 3,5mm minitele-adapter medföljer <li>
Grado förlängningskabel medföljer </li>

XL9168992 GRADO GS2000E 16950 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Grado GS1000e
Grado GS1000e GRADO´s mycket komfortabla klassiker.
De användare som har lärt sig att uppskatta Grados klassiskt varma
mellanregisteråtergivning kommer att älska Statement-serien. Den utsökta
återgivningen av röster och akustiska instrument tillsammans med förmågan att
presentera både svaga och starka dynamiska musikförlopp gör att lyssnaren lätt
känner sig förflyttad till inspelningsplatsen.
GS1000e har kapselhus
i mahogny och de mycket komfortabla hörlurskuddarna är unika och skapar
vad man skulle kunna kalla för ett "akustiskt rum" för örat. Detta gör att det är
möjligt att erbjuda användaren en förbättrad ljudbild och en ännu mer exakt
rumsplacering än vad konventionella konstruktioner ger. Kuddesignen bidrar
även till att optimera placeringen av drivern framför hörselgången så att
användaren erbjuds bästa möjliga "sweet spot" och bidrar även till att göra
GS1000e till en av marknadens mest komfortabla hörlurar. 50mm drivers
och 12-ledade kabeldesignen erbjuder en utsträckt och extremt balanserad
frekvensgång över hela registret. Även hörlurskåporna i solid mahogny bidrar
starkt till den fenomenala ljudåtergivningen. Sättet som kåporna och drivern
samarbetar gör att den mekaniskt överförda distorsionen i princip har
eliminerats helt. GS1000e erbjuder en ytterligare förbättrad diskant och basåtergivning jämfört med den lovordade RS1e-modellen. De användare som har
Ljus, Ljud & Musik HB
Täktåkersvägen 6
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lärt sig att uppskatta Grados klassiskt varma mellanregisteråtergivning
kommer att älska GS1000e! Den utsökta återgivningen av röster och akustiska
instrument tillsammans med förmågan att presentera både svaga och starka
dynamiska musikförlopp gör att lyssnaren lätt känner sig förflyttad till
inspelningsplatsen. Den musikaliska presentationen är extremt detaljerad
och erbjuder en omslutande rumskänsla som normalt endast kan upplevas
från mycket kostsamma High-End högtalarsystem. Vi lovar nog påstå att
GS1000e har blivit en riktig klassiker!Levereras med Grados
förlängningskabel (4,5 meter), samt Grados mini-adapter. <ul> <li>
Ventilerade membran </li> <li> Icke resonanta hörlurskåpor i äkta mahognyträ
</li> <li> Hörlurskåpor i solid mahogny </li> <li> Typ / Princip: Dynamisk /
Öppen </li> <li> Frekvensomfång: 8 - 35k Hz </li> <li> Känslighet: 99,8 dB
SPL 1mW </li> <li> Impedans: 32 ohm </li> <li> UHPLC-koppar
anslutningskabel </li> <li> UHPLC-koppartråd i talspolen </li> </ul>

XL9169000 Grado GS1000e 11950 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Grado RS1e
Grado RS1e RS1e erbjuder en klarhet och öppenhet som gör den till en av
Grado's toppmodeller.RS1e erbjuder ett enastående luftigt diskantregister
och ett varmt och väldefinierat mellanregister.
Reference-serien innehåller produkter för dig som notoriskt avsagt dig
hörlurslyssning på grund av dess generella brister - här kommer dina
argument att framstå som mindre trovärdiga. Reference-serien erbjuder en
klarhet och öppenhet som gör den till en av Grado's favoriter. Trots att det är
ljudet som är modellernas främsta egenskap, så är det nog desigen som är mest
iögonfallande. Kåpor av solid mahogny ger bästa möjliga förutsättningar. Att man
använder trä beror på att detta material erbjuder bästa akustiska egenskaper.
Trots att det är ljudet som är modellens främsta egenskap, så är det nog
desigen som är mest iögonfallande. Kåpor av solid mahogny ger bästa möjliga
förutsättningar för de båda high-tech elementen. Att man använder trä beror på att
detta material erbjuder bästa akustiska egenskaper. Detta är produkten för dig
som notoriskt avsagt dig hörlurslyssning på grund av dess generella brister här kommer dina argument att framstå som mindre trovärdiga. Grado's RS1e
måste helt enkelt höras! Dess karaktäristiska formgivning erbjuder en mycket
hög lyssningskomfort, vilket borgar för långa sköna lyssningsstunder utan
obehag. RS1e har fått så många internationella utmärkelser, att det inte finns
plats att ange alla dessa här. 50mm elementen är matchade med en
nogrannhet på 0,05 dB för att kunna erbjuda en perfekt klangbalans mellan
de två kapslarna. Anslutningskablar med 8 ledare av högren UHPLC-koppar
(Ultra-high purity, long crystal).Ljudkaraktär: RS1e erbjuder ett enastående
luftigt diskantregister och ett varmt och väldefinierat mellanregister. Också
basåtergivningen sätter standarden bland hörlurar med sin mäktigt tunga
pondus och definition. Presentationen av microdetaljer samt placeringen
av instrumenten i ljudbilden utgör en referens bland hörlurar. Den
transparenta framtoningen för tankarna till det man normalt upplever vid
avlyssning av dyra High-End högtalare. Modellens egenskaper gör att den
passar till krävande lyssning i hemmiljö samt även vid referenslyssning i
professionell studiomiljö. <ul> <li> Ventilerade membran </li> <li> Icke
Resonanta hörlurskåpor i äkta mahogny </li> <li> Typ / Princip: Dynamisk /
Öppen </li> <li> Frekvensomfång: 12 - 30k Hz </li> <li> Känslighet: 99,8 dB
SPL 1mW </li> <li> Impedans: 32 ohm </li> <li> UHPLC-koppar
anslutningskabel </li> <li> UHPLC-koppartråd i talspolen </li> <li>
Anslutningskabel med 3,5mm minitele-kontakt och 6,3mm-adapter medföljer
</li> <li> Förlängningskabel medföljer </li> </ul>

XL9169001 Grado RS1e 8450 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Grado RS2e
Grado RS2e Mindre syskon till den klassiska RS1e men lika estetiskt
tilltalande.
Reference-serien innehåller produkter för dig som notoriskt avsagt dig
hörlurslyssning på grund av dess generella brister - här kommer dina
argument att framstå som mindre trovärdiga. Reference-serien erbjuder en
klarhet och öppenhet som gör den till en av Grado's favoriter. Trots att det är
ljudet som är modellernas främsta egenskap, så är det nog desigen som är mest
iögonfallande. Kåpor av solid mahogny ger bästa möjliga förutsättningar. Att man
använder trä beror på att detta material erbjuder bästa akustiska egenskaper.
Detta är ett mindre syskon till den klassiska RS1e men lika estetiskt
tilltalande. Den besitter i princip alla goda egenskaperna från RS1e.
Hörlurskåporna är mindre men fortfarande tillverkade i solid mahogny för att
minimera oönskade resonanser samt för att ge bästa möjliga akustiska
egenskaper. GRADO's karaktäristiska formgivning erbjuder en mycket hög
lyssningskomfort och kommer att erbjuda många långa underbara
lyssningsstunder. 44mm elementen är matchade med en nogrannhet på 0,05
dB. Anslutningskablar med 8 ledare av högren koppar (HPLC).Ljudkaraktär:
Denna modell erbjuder en skimrande ljudåtergivning med en härlig värme i
mellanregisterområdet, kompletterat av en mäktig lågbasauktoritet. <ul> <li>
Ventilerade membran </li> <li> Icke resonanta hörlurskåpor i äkta mahognyträ
</li> <li> Typ / Princip: Dynamisk / Öppen </li> <li> Frekvensomfång: 14 28k Hz </li> <li> Känslighet: 99,8 dB SPL 1mW </li> <li> Impedans: 32
ohm </li> <li> HPLC-koppar anslutningskabel </li> <li> UHPLC-koppartråd
i talspolen </li> <li> Anslutningskabel med 3,5mm minitele-kontakt och
6,3mm-adapter medföljer </li> </ul>

XL9169002 Grado RS2e 5950 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Grado PS500e
Grado PS500e Mindre syskon till GRADOÂ´s state-of-the-art PS1000e
hörlur.
Professional serien - Här samlas Grados absoluta flaggskepp. Handgjorda
hörlurar av hybrid-design i en kombination av trä och metall som försäkrar att
hörlurarnas kammare inte har någon egen resonans som kan färga ljudet.
Detaljer, nyanser, luft och realism till max utlovas.
Grado har
lyckats sänka priset med två tredjedelar men behåller ändå mycket av
prestandan.Grado uppnått detta mindre mirakel genom att tillämpa lärdomarna
från PS1000e. PS500E använder fortfarande mahogny och har ett skal av
aluminium som halverar resonansen i kåporna. Denna "sandwich"konstruktion skapar de mest neutrala lurarna för det här priset. De stora
elementen innehåller sällsynta jordartsmetaller, inklusive guldtråd för maximal
definition. Anslutningskabeln är 8-ledad vilket innebär ett flertal ledare
inneslutna i ett eget skal.Jämfört med PS1000e får man, för en tredjedel av
priset, två tredjedelar av prestanda. Visst, med PS1000e handlar det om
förfinade detaljer, nyanser, luft och realism till max. Med PS500e hör du en
majoritet av allt det goda från PS1000e, och ändå utan tillsatser av falsk
färgning eller buller som är typiska för andra designer som äventyras av ett
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pressat pris.Citat från Tidningen Hifi & Musik nr.12-2012 "Grado PS500 målar
upp en varm och intim ljudbild, och det är lätt att föreställa sig en lite trång studio
med blick-kontakt mellan musikerna. Texten är lätt att följa, och gitarrplocket
låter sprött och följsamt." Tidningen Ljud & Bild utser i novembernumret-2013
PS-500 till årets bästa hörlur i sin klass! I deras test från aprilnumret ges hela 6
av 6 stjärnor och utmärkelsen "Särskilt rekommenderad". <ul> <li> Vented
diaphragm </li> <li> Hybrid air chamber </li> <li> Typ / Princip: Dynamisk
/ Öppen </li> <li> Frekvensomfång: 14-29k Hz </li> <li> Känslighet: 99,8dB
SPL 1mW </li> <li> Impedans: 32ohms </li> <li> Driver matchning:
0.05dB </li> <li> UHPLC-koppartråd i talspolen </li> <li> UHPLC-koppar
anslutningskabel med 3,5mm mini-telekontakt </li> <li> 6,3mm adapter
medföljer </li> </ul>

XL9169005 Grado PS500e 7250 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Grado PS1000e
Grado PS1000e Prisbelönad toppmodell
Professional serien - Här samlas Grados absoluta flaggskepp. Handgjorda
hörlurar av hybrid-design i en kombination av trä och metall som försäkrar att
hörlurarnas kammare inte har någon egen resonans som kan färga ljudet.
Detaljer, nyanser, luft och realism till max utlovas.
Grado är stolta
över flaggskeppet PS1000e. Denna hybrid-design har ett handgjort
innandömme av utvalda arter av mahogny som görs med hjälp av en invecklad
härdningsprocess. Dess yttre hölje av aluminium svarvas ur en särskild ickeresonant, mycket hård metallegering där man använder en särskild bearbetning
och gjutningsmetod för att öka densiteten. Denna kombination av trä och
metall försäkrar att hörlurarnas "kammare" inte har någon resonans som kan
dölja detaljer eller färga ljudet. Grado har också utformat en ny kabel för
PS1000e. Den nya tolv-ledarkabeln använder UHPLC- (ultra-high purity,
long crystal) koppar, förbättrar kontroll och stabilitet av det totala
frekvensspektrumet. PS1000e använder en 50mm driver och en
nykonfigurerad design av talspolen vilket ger en oöverträffad hastighet och
precision. Öronkuddarnas design gör PS1000e till en av de mest bekväma
hörlurarna i världen.Grado har tagit all sin kunskap och erfarenhet av att
kontrollera resonanser och eliminera brus och detta har lett till utvecklingen
av deras finaste hörlur någonsin, PS1000e. <ul> <li> Typ / Princip: Dynamisk
/ Öppen </li> <li> Vented diaphragm </li> <li> Hybrid air chamber </li> <li>
Frekvensomfång: 5-50 kHz </li> <li> Känslighet: 99,8dB SPL 1mW </li> <li>
Impedans: 32ohms </li> <li> Driver matchning: 0.05dB </li> <li> Tolvledad UHPLC-koppar anslutningskabel med 6,3mm stereotele-kontakt </li>
<li> UHPLC-koppartråd i talspolen </li> <li> 3,5mm minitele-adapter
medföljer </li> </ul>

XL9169010 Grado PS1000e 19950 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Grado PS2000e
Grado PS2000e Absoluta flaggskeppet. Enorm soundstage med en
perfekt placering av varje enskild musiker.
Professional serien - Här samlas Grados absoluta flaggskepp. Handgjorda
hörlurar av hybrid-design i en kombination av trä och metall som försäkrar att
hörlurarnas kammare inte har någon egen resonans som kan färga ljudet.
Detaljer, nyanser, luft och realism till max utlovas.
PS2000e, helt
enkelt den absolut bästa hörluren Grado någonsin producerat och kanske den
bästa i världen?Unikt för PS2000e är de handutskurna innerkammarna av lönn,
klädda med den stiliga smoked chrome-finishen och det extra breda och
vadderade läderbandet.PS2000e använder GradoÂ´s â€•Unexcelled Sonic
signature Mapleâ€•, som först hittades i den limiterade upplagan GH1. Denna
typ av lönn levererar en unik frekvensrespons och metallegeringen som
stiligt klär kammarna, eliminerar oönskade distorsioner. För att tillverka
PS2000e, kan du lita på att GRADO använder endast de bästa
komponenterna, allt ifrån högtalarchassi till koppartråd, talspolar och
magneter. Alla undersökta med högsta noggrannhet.PS2000e, en audiofil
skatt med en enorm ljudbild. Du kommer garanterat njuta av rymden och
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placeringen av varje enskild musiker i ljudlandskapet. Stäng dina ögon och hör
musiken som aldrig tidigare. <ul> <li> Typ / Princip: Dynamisk / Öppen </li>
<li> Vented diaphragm </li> <li> Hybrid air chamber </li> <li>
Frekvensomfång: 5-50 kHz </li> <li> Känslighet: 99,8dB SPL 1mW </li> <li>
Impedans: 32ohms </li> <li> Driver matchning: 0.05dB </li> <li> 3,5mm
minitele-adapter och förlängningskabel medföljer </li> </ul>

XL9169020 Grado PS2000e 29995 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Grado SR60e
Grado SR60e Budget-audiofilernas favorit.SR60e producerar ett ljud som
är "pure Grado"
Prestige E-serien är den tredje generationen av Gradoâ€™s av hörlurar. Få hörlurar
på marknaden erbjuder en så lyckad kombination av ljudkvalitet och
lyssningskomfort.Prestige E-serien har fått ta emot fina utmärkelser i tester där
den jämförts med mer än dubbelt så dyra utmanare! Den låga vikten gör att luren
kan bäras under långa perioder.
Legendariska SR60 har länge varit
budget-audiofilernas favorit. Modellen har också blivit en favorit bland
europas ledande HiFi-tidskrifter. Utmärkelser som "Recomended" av HiFiChoice och "Product of the Year" av tidningen Stereophile, säger kanske
något om vad modellen presterar. Få hörlurar i denna prisklass erbjuder
samma ljudkvalitet och komfort. De ingående elementen är matchade med en
nogrannhet på 0,1 dB, vilket borgar för en perfekt stereo-återgivning.SR60e
producerar ett ljud som är "pure Grado", varm och harmonisk, rikt fyllig sång,
bra dynamik och en ultraslät övre top. <ul> <li> Ventilerade membran </li>
<li> Icke resonant luftkammare </li> <li> Typ / Princip: Dynamisk / Öppen
</li> <li> Frekvensomfång: 20 - 20k Hz </li> <li> Känslighet: 99,8 dB
SPL1mW </li> <li> Impedans: 32 ohm </li> <li> Standard-koppar
anslutningskabel med 3,5mm minikontakt </li> <li> 6,3mm adapter
medföljer </li> </ul>

XL9169060 Grado SR60e 1195 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Grado SR80e
Grado SR80e Vår mest populära modell. Få hörlurar i denna prisklass erbjuder
samma kombination av ljudkvalitet och komfort.
Prestige E-serien är den tredje generationen av Gradoâ€™s av hörlurar. Få hörlurar
på marknaden erbjuder en så lyckad kombination av ljudkvalitet och
lyssningskomfort.Prestige E-serien har fått ta emot fina utmärkelser i tester där
den jämförts med mer än dubbelt så dyra utmanare! Den låga vikten gör att luren
kan bäras under långa perioder.
Grado har tagit en av världens mest
legendariska hörlurar och gjort det ännu bättre. SR80e bibehåller de goda
egenskaperna från föregångaren SR80i, men med ännu mer raffinerad
återgivning. Varför SR80e blivit en storsäljare förstår du så fort du sätter den på
huvudet. Få hörlurar i denna prisklass erbjuder samma kombination av
ljudkvalitet och komfort. Den låga vikten gör att luren kan bäras under långa
perioder. De ingående elementen är matchade med en nogrannhet på 0,1dB,
vilket är en förutsättning för en perfekt stereo-återgivning och tonal balans. Den är
byggd med samma egenskaper som SR60e men SR80e använder sig av en
4-ledad anslutningskabel och membranen går genom en särskild
avstressande process i syfte att förbättra inre detaljer, vars resultat ger en
mer öppen ljudbild.Ljudkaraktär: Ytterligare förbättrad basåtergivning gentemot
SR60e, dynamisk och öppen ljudbild med hög detaljskärpa och en silkeslen
diskant. <ul> <li> Ventilerade membran </li> <li> Icke Resonant
luftkammare </li> <li> Typ / Princip: Dynamisk / Öppen </li> <li>
Frekvensomfång: 20 - 20k Hz </li> <li> Känslighet: 99,8 dB SPL 1 mW </li>
<li> Impedans: 32 ohm </li> <li> Anslutningskabel med 3,5mm miniteleLjus, Ljud & Musik HB
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kontakt och 6,3mm-adapter </li> </ul>

XL9169080 Grado SR80e 1395 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Grado SR125e
Grado SR125e Mycket lyckad kombination av ljudkvalitet och
lyssningskomfort.
Prestige E-serien är den tredje generationen av Gradoâ€™s av hörlurar. Få hörlurar
på marknaden erbjuder en så lyckad kombination av ljudkvalitet och
lyssningskomfort.Prestige E-serien har fått ta emot fina utmärkelser i tester där
den jämförts med mer än dubbelt så dyra utmanare! Den låga vikten gör att luren
kan bäras under långa perioder.
Att SR125e är en av GRADO's
storsäljare beror på många faktorer och få hörlurar på marknaden erbjuder en så
lyckad kombination av ljudkvalitet och lyssningskomfort. SR125e har fått ta
emot fina utmärkelser i tester där den jämförts med mer än dubbelt så dyra
utmanare! Den låga vikten gör att luren kan bäras under långa perioder. Tack
vare att elementen är matchade med en nogrannhet på 0,1 dB så kan SR125e
presentera en perfekt placering av instrumenten i ljudbilden. Detta är också
en avgörande faktor till modellens fina tonala balans. SR125e bygger på
samma design som SR80e men har bättre drivers och talspolens är
uppbyggd med UHPLC-koppartråd (Ultra-high purity, long
crystal).Ljudkaraktär: Bas, mellanregister och diskantregistren presenteras
här med en ännu större klarhet och öppenhet än de mindre modellerna i SRserien. Detaljrikedomen och tonbalansen i denna modell påminner om
egenskaperna hos toppmodellen RS1e. Varmt, harmoniskt och med utmärkt
dynamik och diskant. <ul> <li> Ventilerade membran </li> <li> Icke
Resonant luftkammare </li> <li> Typ / Princip: Dynamisk / Öppen </li> <li>
Frekvensomfång: 20 - 20k Hz </li> <li> Känslighet: 99,8 dB SPL 1mW </li>
<li> Impedans: 32 ohm </li> <li> Standard-koppar anslutningskabel med
3,5mm mini-telekontakt. </li> <li> 6,3mm adapter medföljer </li> <li>
UHPLC-koppartråd i talspolen </li> </ul>

XL9169125 Grado SR125e 1995 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Grado SR225e
Grado SR225e En utsökt hörlur och har ärvt många goda egenskaperna från
Reference-serien.
Prestige E-serien är den tredje generationen av Gradoâ€™s av hörlurar. Få hörlurar
på marknaden erbjuder en så lyckad kombination av ljudkvalitet och
lyssningskomfort.Prestige E-serien har fått ta emot fina utmärkelser i tester där
den jämförts med mer än dubbelt så dyra utmanare! Den låga vikten gör att luren
kan bäras under långa perioder.
En fantastisk hörlur som har vunnit
åtskilliga utmärkelser för sina goda egenskaper. Den goda lyssningskomforten
gör att luren kan bäras i timmar. Stereosceneriet är imponerande tack vare att
elementen är matchade med en noggrannhet på 0,05 dB. Denna hörlur
använder Grado's större öronkuddar och har noggrant matchade element
vilket resulterar i en utvidgad ljudbild. Genom en förbättrad bakre metallskärm
ökas luftflödet med 50%. Det minskar hörlurarnas färgning av ljudet.Ljudkaraktär:
Snävare toleranser vid urvalet av elementen gör att modellen erbjuder ett
större ljudpanorama. De öppna hörlurskapslarna hjälper till att minimera färgning
av ljudåtergivningen. <ul> <li> Ventilerade membran </li> <li> Icke
Resonant luftkammare </li> <li> Typ / Princip: Dynamisk / Öppen </li> <li>
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Frekvensomfång: 20 - 22k Hz </li> <li> Känslighet: 99,8 dB SPL 1mW </li>
<li> Impedans: 32 ohm </li> <li> Standard-koppar anslutningskabel med
3,5mm mini-telekontakt </li> <li> 6,3mm adapter medföljer </li> <li>
UHPLC-koppartråd i talspolen </li> </ul>

XL9169225 Grado SR225e 2695 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Grado SR325e
Grado SR325e Toppmodellen i Prestige-serien.
Prestige E-serien är den tredje generationen av Gradoâ€™s av hörlurar. Få hörlurar
på marknaden erbjuder en så lyckad kombination av ljudkvalitet och
lyssningskomfort.Prestige E-serien har fått ta emot fina utmärkelser i tester där
den jämförts med mer än dubbelt så dyra utmanare! Den låga vikten gör att luren
kan bäras under långa perioder.
Hörlurskåporna är här utförda i
aluminium med en väl utvecklad aerodynamisk formgivning för att förbättra det
akustiska ljudflödet, samt för att minimera mekaniska resonanser.
Aluminiumkåporna ger även modellen en mycket hög kvalitetskänsla. Den goda
lyssningskomforten gör att luren kan bäras i timmar, utan att lyssningströtthet
eller värmeslag uppträder. SR325e kan drivas med högkvalitativa hörlursutgångar, men för att luren skall prestera sitt yttersta rekomenderas en
dedikerad högkvalitativ hörlursförstärkare. Elementen är matchade sinsemellan
med en nogrannhet på 0,05 dB. Med en sådan noggranhet kan en perfekt
stereoåtergivning och tonbalans erhållas. Anslutningskablar med 8 ledare är
av högren UHPLC-koppar (Ultra-high purity, long crystal).Ljudkaraktär:
SR325e ger en klar och mycket öppen diskantåtergivning, ett mjukt och
väldefinierat mellanregister samt en basåtergivning med imponerande
pondus. <ul> <li> Ventilerade membran </li> <li> Pulverlackade
hörlurskåpor i solid aluminium </li> <li> Typ / Princip: Dynamisk / Öppen </li>
<li> Frekvensomfång: 18 - 24k Hz </li> <li> Känslighet: 99,8 dB SPL 1mW
</li> <li> Impedans: 32 ohm </li> <li> UHPLC-koppartråd i talspolen </li>
<li> UHPLC-koppar anslutningskabel med 3,5mm mini-telekontakt </li>
<li> 6,3mm adapter medföljer </li> </ul>

XL9169325 Grado SR325e 3895 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Yamaha RH5Ma
En liten och smidig hörlur, perfekt för klaviaturinstrument. Skön passform för
långa träningspass, halvöppen. Genomgående Yamahakvalitet.
Sensitivity of 98 dB/ 1 mW
Impedance of 32 OHMS
Frequency response of 20 Hz -20 kHz
Jacks 1/4 and 1/8.

YARH5Ma Yamaha RH5Ma 716.25 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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