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Täyttää Japan Audio Society Hi-Res standardit 

Ainutlaatuiset kaksoiskaiuttimet;                     
12 mm keraaminen Piezo-diskantti,  ja 13 mm  
bassokaiutin tuottavat voimakkaan ja 
luonnollisen bassotoiston sekä kirkkaan ja 
erottelevan keskialue- ja diskanttitoiston

Musiikin puhtaus ja äänen yksityiskohdat 
erotttuvat selkeästi: laulusolisti, jousisoittimet, 
piano ja muut lyömäsoittimet toistuvat 
erinomaisen puhtaasti ja erottelevasti.

Tyylikäs, tukeva, resonansseja vaimentava 
harjattu alumiinikotelo. 

Äänenpuhtautta parantava kaapelointi, 4N 
(99,99%) OFC-kaapelit.

Johdossa kytkimet puheluiden hallitsemiseen.

 VE-1080 Hi-Res In-ear 2-tie kuulokkeet 

http://ampio.com.tw/index.php?class=product&cat=172&id=2168
http://ampio.com.tw/index.php
https://www.facebook.com/ampio.com.tw/
https://www.facebook.com/ampio.com.tw/


Täyttää Japan Audio Societyn Hi-Res standardit

Elementit 6,8 mm. Suorituskykyinen ja 
dynaaminen. Voimakas ja tarkka bassotoisto, 
kirkas ja selkeä keskialue. Läpikuultava 
ylärekisteri.

Tyylikäs resonanssia vaimentava alumiinikotelo 
Pieni koko, voimakas toisto

Äänen puhtautta parantava 4N (99,99%)  OFC-
kaapelointi

Helppo vastaanottaa ja lopettaa puhelut 
käyttämällä johtoon integroituja kytkimiä.

VE 1070 Hi-Res- In-ear-kuuloke



Täyttää Japan Audio Society Hi-Res standardit. 
Toistoalue 5-40 000 Hz

Voimakas bassotoisto. Soveltuu erittäin hyvin 
myös pelikäyttöön.

Titaanipinnoitetut kalvot ja 40 mm:n komposiitti- 
kaiuttimet, jotka mahdollistavat erinomaisen 
bassotoiston ja tarkan keski ja yläpään toiston

Erityisen suorituskykyinen musiikille, jossa on 
voimakas basso ja  voimakas rytmi. Heleä keski -
ja korkeiden äänien toisto

120 cm laadukas punottu kaapeli, 3,5 mm pistoke

Pehmeät ja hengittävät pehmustetut 
kuuloketyynyt, vaimentavat myös ulkopuolista 
melua

Ainutlaatuinen, tyylikäs ja persoonallinen muotoilu 

 VE-1090 Hi-Res Over-ear -kuulokkeet
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Bluetooth V5.0 

Tekee langallisista kuulokkeistasi langattomat 
suhteessa äänilähteeseen.

Japan Audio Society Hi-Res standardin 
äänenlaatu

Tukee SBC-, AAC-, aptX-, aptX HD- ja 
LDAC-koodekkeja

Myös Bluetooth-HSP, HFP, A2DP, AVRCP-
profiileja tukevat kuulokkeet

Tukee 96 kHz: n / 24 bitin äänen 
näytteenottotaajuutta

Taajuusalue 40 kHz asti

2 äänituloa: USB ja Bluetooth

1 ääniulostulo: 3,5 mm

Yhteensopiva pöytäkoneiden, tablettien, 
puhelimien ja mediasoittimien kanssa

 Li-polymeeriakulla 10 tunnin toisto
Erittäin pienikokoinen, viimeistely PU-nahkaa. 
Värit: Mattamusta ja valkoinen
Mukana latauskaapeli ja käyttöopas
Mitat: 40x30x20 mm

VS 1480 Bluetooth Hi-Res -kuuloke-minivahvistin
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Bluetooth V5.0 

 Täyttää Japan Audio Society Hi-Res standardit

Tukee SBC-, AAC-, aptX-, aptX HD- ja LDAC-
koodekkeja

Myös Bluetooth-HSP, HFP, A2DP, AVRCP-
profiileja tukeville kuulokkeille

Tukee 96 kHz: n / 24 bitin äänen 
näytteenottotaajuutta

Taajuusalue  20-40 000 Hz

2 sisääntuloa: USB ja Bluetooth

Ulostulo: 3,5 mm

Yhteensopiva: pöytäkoneet, tabletit, 
puhelimet, mediasoittimet

10 tunnin toiminta-aika, Li-polymeeriakku 

Tyylikäs persoonallinen design

Mukana Mikro USB-kaapeli ja käyttöopas. 

Värit: Mattamusta ja merensininen

Mitat: 85x25x20 mm

 VS-1880 Bluetooth Hi-Res-kuuloke-minivahvistin
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Bluetooth V5.0 

Täyttää Japan Audio Society Hi-Res standardit

Tukee SBC-, AAC-, aptX-, aptX HD- ja LDAC-
koodekkeja

Tukee jopa 384kHz / 32Bit näytteenottotaajuutta 
edistyneellä SRC / Sample Rate -muuntimella

Taajuusalue 15-100 kHz

4 äänituloa, mukaan lukien SPDIF, USB, 3,5 mm 
linjatulo ja Bluetooth

2 äänilähtöä, mukaanlukien SPDIF ja 3.5mm 
Line-out

Yhteensopiva; pöytätietokoneet, tabletit, 
matkapuhelimet, mediasoittimet

Sisäänrakennettu Li-polymeeriakku, 10 h toisto

Tyylikäs viimeistelty alumiinikotelo. Värit: musta 
ja shamppanja

Varusteet: 3.5 mm audiokaapeli, säilytyspussi, 
Mikro USB-kaapeli, käyttöopas
Mitat: 90x40x25 mm

   VS- 6880   Bluetooth Hi-Res kuulokevahvistin
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