
DJ-en

DJ-koptelefoon voor alle soorten gebruik
• 95 dB bij 1 mW gevoeligheid:  krachtig volumeniveau zodat geluid in elke omstandigheid

goed hoorbaar is
• Luidsprekers met 50 mm diameter: heldere weergave van sterke bastonen
• 20-20.000 Hz: bereik van alle hoorbare frequenties voor correcte weergave wat de speakers 

kunnen laten horen
• 60 ohm luidsprekers: impedantie is laag genoeg voor krachtig uitgangsvolume op DJ-

apparaten, computers en draagbare audiospelers

Trendy design
• Grote oorschelpen
• Zwart materiaal, matzwarte behuizing

Draaibare constructie voor handig gebruik
• Eenvoudig beluisteren met 1 oor
• Eenvoudig opvouwen en gemakkelijk meenemen
• Uitschuifbare constructie past op elk formaat hoofd

Efficiënte geluidsisolatie
• Zachte en grote oorkussens onderdrukken het omgevingsgeluid
• Halfgesloten oorschelpen zorgen er voor dat anderen niet worden gestoord

Comfortabele behuizing
• De breedte en zachtheid van de oorkussens isoleren de oren perfect

Veelzijdige DJ-koptelefoon voor DJ-en en ontspannen luisteren

Technische specificaties

HDP DJ M40.1
Koptelefoon voor DJ-en en vrije tijd

Geluidsweergave
• 95 dB bij 1 mW gevoeligheid
• 20-22.000 Hz: hoorbare
frequentiebereik

Luidsprekers voor DJ-en
• 60 ohm impedantie
• Grote opening
• 50 mm luidsprekerdiameter

Aansluitingen
• 2 meter kabel
• 1/8”/3,5 mm stereo mini-jack plug
• 1/4”/6,35 mm stereo jack adapter

Inhoud van de doos

• DJ-koptelefoon
• 1/8” naar 1/4” plugadapter

Verpakkingsgegevens

Blisterverpakking 10,6 x 8,1 x 4 ”
27 x 20,6 x 10 cm

Hoofdkarton 22 x 49,5 x  47,5 cm

Aantal/karton 10

Pallet te bepalen

.

www.hercules.com

5-30.000 Hz

Stijlvol

Referenties

EMEA: 4780507 / 3 36293 4737948

USA: 4780507/ 6 63296 41327 7

Mechanische specificaties

Oorschelpen: Circumaural
(valt over oor heen)

2 draai-assen:
• Oorstukken: verticale draaiing (180 

graden) voor gemakkelijk luisteren 
met 1 oor

• Oorstukbevestigingen: horizontale 
draaiing (90 graden) voor 
opvouwen en transporteren, en 
om het oorstuk naar het oor van 
de gebruiker te kunnen draaien 
wanneer de koptelefoon om de 
hals wordt gedragen

Aansluiting:
- Enkeldraads bekabeling
- Snoer bevestigd op linkeroorschelp

Hercules® is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot Corporation S.A.
Alle overige handelsmerken en merknamen worden hierbij erkend als zijnde het eigendom van de respectieve 
eigenaren. Afbeeldingen zijn niet bindend.

Uw contactpersoon:


