
CECHY 

• Dynamiczne przetworniki hi-end Tesla
• Niezwykle lekka i ergonomiczna konstrukcja
• Ultra elastyczny odłączany przewód (1,3 m) z uniwersalnym pilotem 

i mikrofonem, posrebrzane przewodniki
• Przeprowadzany za uchem przewód

OPIS

Dynamiczne słuchawki dokanałowe Xelento Remote oparte są na tech-
nologii Tesla. Zapewniają wyjątkowo jednorodny, zrównoważony dźwięk. 
Użycie przetwornika Tesla, poza krystalicznie czystym dźwiękiem, zapew-
nia niezwykle wysoką sprawność dzięki zastosowaniu potężnego pier-
ścieniowego magnesu neodymowego.

Wyjątkowo smukła i lekka konstrukcja, ergonomiczna obudowa i dosko-
nale dopasowane wkładki douszne wzorowane są na anatomii ludz-
kiego ucha. Słuchawki zapewniają doskonały komfort podczas nosze-
nia przy maksymalnym tłumieniu hałasu otoczenia. 

W zestawie Xelento Remote znajdują się dwa kable. Jeden wyposażony 
jest w uniwersalny pilot do użytku z kompatybilnymi smartfonami i table-
tami, natomiast drugi, to standardowy kabel audio bez pilota. 

Dla zapewnienia maksymalnego komfortu użytkowania, ultra elastyczny 
kabel z posrebrzanymi przewodnikami jest przeprowadzany za uszami, 
pozwala to także uniknąć uciążliwego szumu ocierającego się kabla.

Pilot posiada wbudowany mikrofon i trzy przyciski służące do sterowa-
nia głośnością* i odtwarzaniem muzyki, jak również odbierania i koń-
czenia połączeń telefonicznych. 

Xelento Remote to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich urządzeń 
mobilnych z gniazdem mini-jack (3,5 mm). 

Wysokiej jakości skórzane etui zapewnia bezpieczne przechowywanie 
słuchawek Xelento Remote.

Xelento Remote
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wyłączny dystrybutor:

Dynamiczne słuchawki dokanałowe

* w przypadku niektórych urządzeń może nie działać regulacja głośności lub niektóre funkcje.

AKCESORIA W ZESTAWIE

• kabel przyłączeniowy z pilotem i mikrofonem, 
4-pin stereo mini-jack (3.5 mm) 

• kabel przyłączeniowy  3-pin mini-jack (3.5 mm)
• 7 par silikonowych wkładek dousznych 

rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL i 3XL
• 3 pary wkładek dousznych  Comply™ (typ Tx-200) 

rozmiar  S, M i L
• klips do kabla
• etui
• 1 dodatkowa para kratek ochronnych

SPECYFIKACJE
Typ przetwornika ...........................dynamiczny
Konstrukcja ......................................zamknięta
Pasmo przenoszenia ......................8 – 48,000 Hz
Impedancja nominalna ..................16 Ω
Nominalny SPL ................................110 dB SPL (1 mW / 500 Hz)
Mocy wyjściowa .............................100 mW
T.H.D .................................................< 0.2%
Rodzaj słuchawek ..........................dokanałowe
Długość przewodu .........................1.30 m, odłączany (MMCX)
Wejście .............................................4-pin stereo mini-jack (3.5 mm) 
Pilot i mikrofon ...............................uniwersalny 3-przyciskowy*
Waga .................................................7 g


