Tot op heden waren in-ear monitors voorbehouden voor professionele
muzikanten, rock stars en diegene met een hoger inkomen. Met Westone’s
universele series is het mogelijk de voordelen van in-ear monitors te
ontdekken tegen een betaalbare prijs. Nooit eerder hoorde je de muziek zo
goed; feedback is uitgeschakeld, het lawaainiveau ‘on-stage’ is verminderd en
vocale vermoeidheid wordt gereduceerd. Deze Universele in-ear series zorgen
niet alleen voor een heldere geluidskwaliteit maar beschermen bovendien
het kostbare gehoor. Ze zijn tot stand gekomen door meer dan veertig jaar
ervaring in het maken van producten voor het menselijk oor.
Het resultaat hiervan is een universele in-ear monitor met ongeëvenaarde kwaliteit, pasvorm en betrouwbaarheid tegen een betaalbare prijs.

UM1TM | Single Driver Universal IEM
Deze universele monitors bieden een uitstekende geluidskwaliteit tegen
een betaalbare prijs. De UM-1 is ontwikkeld en gebouwd volgens hetzelfde principe als de UM2 maar is uitgerust met 1 driver. Met de meegeleverde comfortabele Comply™ schuimtips kan de UM1 uren onvermoeid luistergenot bieden
met een beschermende demping van 25 dB. De UM1 is de perfecte instap in-ear
of voor het persoonlijk beluisteren van muziek. Uitgerust met een duurzame
50" stereo ‘Y’ kabel en 3.5mm stereo jack is de UM-1 tevens perfect voor audio
apparaten zoals MP3’s, CD spelers en laptop computers. Kortom, de UM1 is de
beste ‘single driver’ monitor op de markt. Enkel verkrijgbaar in transparant.

UM2TM | Dual Driver Universal IEM
De UM2, uitgerust met 2 drivers, is ontwikkeld voor hoogst professioneel
gebruik en garandeert daarom een ongelooflijke lage frequentie respons met
heldere midden- en hoge tonen. Aangezien dezelfde technologie gebruikt wordt
als bij de ES2 is de UM2 de beste keuze voor artiesten die hoge geluidskwaliteit
wensen tegen een betaalbare prijs. De comfortabele Comply™ schuimtips staan
garant voor langdurig gebruik zonder vermoeidheid. Met een beschermende
demping van 25dB is de UM2 de perfecte keuze voor optredens of voor het
persoonlijk beluisteren van muziek. De UM2 is de best betaalbare ‘dual driver’
monitor op de markt. Verkrijgbaar in transparant of zwart.

UM56TM | Maatoorstukjes voor UM series
Alhoewel de universele schuimtips voor bijna iedereen een goede pasvorm
bieden kan men de pasvorm van de monitors verbeteren door een paar op
maat gemaakte oorstukjes. Naast een uitstekend draagcomfort garanderen
ze een betere afdichting en dus ook een betere beschermende werking
tegen achtergrondgeluid. Verkrijgbaar in diverse kleuren.

UM1 Specificaties
Gevoeligheid: 114dB/mW
Frequentiebereik: 40 Hz -16 kHz
Impedantie: 25 ohm
Driver: Gebalanceerd ‘single driver’
systeem
Toebehoren: opbergetui, vervangbare
Comply ™ schuimtips en
cerumenpen voor reiniging

Voor de UM56 is een oorafdruk vereist. Contacteer ons voor een afspraak
of verwijzing naar de dichtstbijzijnde verdeler of hoorcentrum.

UM2 Specificaties

Bezoek onze webshop op
www.variphonewebshop.com

Gevoeligheid: 119 dB/mW
Frequentiebereik: 20 Hz -18 kHz
Impedantie: 27 ohm
Driver: Gebalanceerd ‘dual driver’

system met passieve crossover

Toebehoren: opbergetui, vervangbare

Comply™ schuimtips en
cerumenpen voor reiniging.
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