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Auscultadores TMA

76035 AIAIAI TMA-2 DJ 174,0000

76075 AIAIAI TMA-2 Studio 200,0000

Auscultadores de estúdio modulares profissionais com a assinatura áudio da AIAIAI e maior conforto. Concebido para a
criação musical mais exigente. O áudio altamente detalhado do Driver (altifalante) de bio-diafragma de assinatura garante
um som preciso e claro para o processo criativo. O conforto melhorado das almofadas auriculares (ear Pads) super macias
e resilientes de Alcantara® evita a fadiga durante longas sessões de audição ou criativas. Este modelo TMA-2 Studio de 2ª
geração faz parte do sistema modular de auscultadores TMA-2, conhecido pela sua construção robusta e design
responsável. Concebido para durar.

76015 AIAIAI TMA-2 Studio XE 156,0000

Auscultadores de estúdio profissionais, leves com a assinatura áudio típica da AIAIAI e maior conforto e isolamento.
Concebido para fazer música dinâmica e criativa num ambiente flexível. O áudio altamente detalhado do driver (altifalante)
bio-diafragma garante um som preciso e fiável para o processo criativo. O design leve, o alto conforto e o isolamento dos
Ear Pads macios, fechados e cobertos de pele vegan resultam numa configuração perfeita para a produção musical actual.

76085 AIAIAI TMA-2 Studio WIRELESS+ 304,0000

Auscultadores profissionais de estúdio Wireless para criação de música sem fios com latência ultra-baixa (16ms) e sem
perdas de sinal. Agora podes fazer uma Jam sem teres de estar limitado pelo comprimento do cabo. Nova tecnologia W+
Link, para áudio sem fios de alta qualidade concebido para aumentar a liberdade e a criatividade. Versatilidade alargada
pois dispõe também de Bluetooth permitindo assim +80h de reprodução. Inclui ainda cabo enrolado de alta fidelidade para
quando queremso uma utilização mais convencional. Alternar sem problemas entre modos de auscultadores sem fios
(bluetooth ou modo de baixa latência) ou com fios. Altifalante de bio-diafragma com assinatura AIAIAI afinado para clareza e
detalhe. Almofadas de espuma visco-elástica ultra-suave cobertas com Alcântara durável, neutra em CO2 e confortável,
ideal para sessões mais longas. Os únicos auscultadore modulares responsáveis Actualiza, adapta e expande a utilização à
medida que a tecnologia ou as necessidades te exijam para prolongar a vida do produto e criar menos desperdício para o
planeta. Inclui auricular, transmissor sem fios, cabo de 1.5m e bolsa de transporte.

76520 AIAIAI TMA-2 Move WIRELESS 200,0000

Auscultadores Bluetooth leves para todos os entusiastas de música, com Timbre AiAiAi já sobejamente aclamado pela
crítica, e também pelo seu design modular, desenvolvidos com criadores de música de todo o mundo. Com altifalantes
bio-diafragma com assinatura a típica da Série TMA-2 da AIAIAI para total clareza e detalhe, além do seu som muito
punchy. Agora na versão MOVE Wireless com controlos intuitivos multi-funcionais de joystick e microfones duplos.
Esta versão distingue-se pelos earpads em couro vegan e Bandulete com “padding” (acolchoamento interno)  interior mais
generoso aumentando o nível de conforto ao máximo.
Bluetooth 5.0, bateria para mais de 40 horas de reprodução e muito confortáveis almofadas auriculares REPREVE® amigas
do ambiente tornado-os a escolha ideal para ouvir em casa ou em viagem. Apesar de serem Wireless podem ser usados
com cabo convencional.
Baseado no sistema modular de auscultadores TMA-2, conhecido pela sua construção robusta e design responsável -
Concebido para durar.
Este sistema modular permite por exemplo trocar a bandulete para uma utilização sem bluetooth, ou os altifantes para
estúdio por exemplo.
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Auscultadores TMA

76510 AIAIAI TMA-2 Move XE WIRELESS 156,0000

Auscultadores Bluetooth leves para todos os entusiastas de música, com Timbre AiAiAi já sobejamente aclamado pela
crítica, e também pelo seu design modular, desenvolvidos com criadores de música de todo o mundo. Com altifalantes
bio-diafragma com assinatura a típica da Série TMA-2 da AIAIAI para total clareza e detalhe, além do seu som muito
punchy. Agora na versão MOVE Wireless com controlos intuitivos multi-funcionais de joystick e microfones duplos.
A versão XE é mais acessível, até pelos earpads e Bandulete mais leves e simples que a versão Move Wireless
Bluetooth 5.0, bateria para mais de 40 horas de reprodução e muito confortáveis almofadas auriculares REPREVE® amigas
do ambiente tornado-os a escolha ideal para ouvir em casa ou em viagem. Apesar de serem Wireless podem ser usados
com cabo convencional.
Baseado no sistema modular de auscultadores TMA-2, conhecido pela sua construção robusta e design responsável -
Concebido para durar.
Este sistema modular permite por exemplo trocar a bandulete para uma utilização sem bluetooth, ou os altifantes para
estúdio por exemplo.

76020 AIAIAI TMA-2 MOVE 191,0000

Os auscultadores TMA-2 Move têm um desempenho sonoro equilibrado, adequado a todos os géneros musicais. Com áudio
topo de gama Bluetooth 5.0 e 20 horas de reprodução, é a escolha ideal para a audição sem fios. O altifalante S01 oferece
uma performance sonora equilibrada, adequada para todos os géneros de música. A combinação da bandolete Bluetooth
H06 e dos Ear Pads de couro PU E02, que proporcionam um grande isolamento, resulta nums auscultadores confortáveis e
duráveis que são ideais para ouvir em viagem e em casa. Inclui altifalantes S01, Bandolete H06, almofadas para os ouvidos
(Ear pads) E02 e cabo C01. Diâmetro do Driver: 40 mm, SPL: 117 dB, Frequência de ressonância: 75 Hz, Impedância: 32
ohms, Potência nominal: 30 mW, Potência máxima: 70 mW, Diafragma: PET, Imãn: Neodímio.

76060 AIAIAI TMA-2 COMFORT WIRELESS 204,0000

ack de auscultador modular com uma performance sonora vibrante e poderosa. Os Ear Pads confortáveis e áudio sem fios
de alta qualidade via Bluetooth tornam-nas a escolha ideal para longas sessões de audição. Concebido com um íman de
neodímio e um diafragma PET ultra-leve de 40mm, o altifalante S04 proporciona um desempenho sonoro claro e vibrante
que acentua a experiência auditiva. A combinação da Bandolete H06 Bluetooth e dos Ear Pads E04, feitos de espuma
viscoelástica macia coberta com couro de PU ultra macio que proporciona um grande isolamento, resulta nums
auscultadores confortáveis e duráveis, adequados para uma audição prolongada e crítica. Inclui: Speakers S04, Earpads:
E04, Bandolete H06, cabo de carregamento USB-C e 4 mm x 1,2 m de cabo recto C05. Diâmetro do Driver 40 mm, SPL:
120 dB, Frequência de ressonância: 80 Hz, Impedância: 32 Ohm, Potência nominal: 20 mW, Potência máxima: 30 mW,
Material do diafragma: PET, Tipo de íman: Neodímio de alta qualidade, Bluetooth: 5.0, Tempo de reprodução: 20 horas,
Microfone: Omnidireccional.
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Componentes y accesórios auscultadores TMA

30001 AIAIAI WIRELESS+ BUNDLE 146,0000

Pacote de componentes W+ Link para incorporar áudio sem fios de latência ultra-baixa, e sem perdas, nos auscultadores
TMA-2. Por serem modulares, basta adicionar este Pack de Transmissor e Headband. Foi adicionado Bluetooth 5.0 com
+80h de tempo de reprodução. Composto por: transmissor  X01 para permitir W+ Link e a Headband H10. Liga a um
qualquer Jack Stereo de 3,5mm a uma saída analógica para transformares a mesma numa saída  W+ , transmissão de
áudio sem fios, sem perda e com latencia ultra-baixa. Também inclui cabo de carregamento USB-C.

10002 AIAIAI S02 PUNCHY 78,0000

Par de Altifalantes Modulares TMA-2. Concebido com um diafragma revestido a titânio de 40mm para reduzir a distorção, e
ventilação interna para graves e médios claros e com punch.

10007 AIAIAI S05 MKII DETAILED 78,0000

Par de altifalantes modulares para auscultadores TMA-2. Desenhado com um diafragma de altifalante de 40 mm feito de
biocelulose rígida para detalhes de alta frequência mais acentuados, médio com alcance mais pronunciado, melhor
dinâmica e tonalidade mais natural.

10010 AIAIAI S10 WIRELESS DETAILED 113,0000

Par de altifalantes Bluetooth modulares para auscultadores TMA-2. Bluetooth® 5.0 com +40h de tempo de reprodução,
microfones duplos, carregamento rápido USB-C. Desenhado com um diafragma de altifalante de 40mm feito de biocelulose
rígida para altas frequências detalhadas e mais acentuadas, gama média mais pronunciada, melhor dinâmica e tonalidade
mais natural. Também pode ser usado com cabo analógico.

11002 AIAIAI E02 ON EAR 30,0000

Par de almofadas (Ear Pads) para os auscultadores modulares TMA-2. Almofada de espuma suave coberta com pele de
PU. Espessura e materiais proporcionam um isolamento elevado e uma reprodução de som intensa. Dinâmica forte dos
baixos.

11004-AI AIAIAI E04 OVER EAR 35,0000

Par de almofadas para os auscultadores modulares TMA-2. Almofada de espuma suave coberta com pele de PU.
Espessura e materiais proporcionam maior conforto e isolamento acústico.
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Componentes y accesórios auscultadores TMA

11008 AIAIAI E08 OVER EAR 48,0000

Par de almofadas para os auscultadores modulares TMA-2. Almofada de espuma visco-elástica ultra suave coberta com
Alcantara®, um material estéticamente apelativo, funcional e neutro em CO2. Muito confortável e ideal para sessões de
escuta/ trabalho mais longas.

11010 AIAIAI E10 ON EAR REPREVE 21,7300

Almofadas de espuma REPREVE® (earpads) , um material de desempenho suave e confortável para um baixo isolamento
e de forma a provocar pouco calor. Feito com fibras de alta qualidade a partir de materiais reciclados, incluindo garrafas de
plástico.

12001 AIAIAI H01 SLIM 22,0000

Bandolete para auscultadores modulares TMA-2. Feita de policarbonato, fina e leve com almofadas (Ear Pads) de espuma
de PU macia e durável.

12002 AIAIAI H02 RUGGED 52,0000

Bandolete para auscultadores modulares TMA-2. Fita de silicone de alta qualidade reforçada para conforto da cabeça. A
almofada auricular de silicone moldado por compressão proporciona uma melhor aderência, e a bandolete durável é fácil de
limpar.

12003 AIAIAI H03 HIGH COMFORT 52,0000

Bandolete para auscultadores modulares TMA-2. Acolchoado interior muito confortável em pele de PU, ideal para longas
sessões de audição.

12004 AIAIAI H04 HIGH COMFORT 52,0000

Bandolete para auscultadores modulares TMA-2. Acolchoado interior muito confortável com almofadas em microfibra, ideal
para longas sessões de audição.
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Componentes y accesórios auscultadores TMA

12006 AIAIAI H06 WIRELESS BLUETOOTH 87,0000

Bandolete para auscultadores modulares TMA-2. Transmissão áudio Bluetooth 5.0 de alta qualidade. 20 horas de
reprodução. Codecs: SBC e AAC. Microfone embutido, cabo USB-C de carregamento incluído.

13001 AIAIAI C01 STRAIGHT REMOTE W/MIC 22,0000

Cabo para auscultadores modulares TMA-2. Cabo termoplástico recto de 1.2 m com controlo remoto de um botão e
microfone em linha. Compatível com a maioria dos smartphones.

13002 AIAIAI C02 COILED W/ADAPTER 22,0000

Cabo para auscultadores modulares TMA-2. Cabo preto termoplástico em espiral (em forma de mola) de 1.5 m com
superfície suave ao toque. Estende-se até aos 3.2 m. Perfeito para DJs ou pequenos estúdios. Vem acompanhado do
respectivo  adaptador de jack de 1/4" a 1/8".

13005 AIAIAI C05 STRAIGHT 17,0000

Cabo para auscultadores modulares TMA-2. Cabo termoplástico de 1.2 m em linha recta. Superfície de toque suave e
perfeita para pequenas estações de trabalho.

13015 AIAIAI C15 STRAIGHT TRIAD HIFI 35,0000

Cabo para auscultadores modulares TMA-2. 1.5 m de cabo hi-fi direito, preto. Concebido para ser durável e reduzir as
interferências magnéticas e de radiofrequência.

13017 AIAIAI C17 STRAIGHT NEON 22,0000

Cabo Modular TMA-2 para Auscultadores. Cabo recto de 1.2 m com microfone - Neon
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Componentes y accesórios auscultadores TMA

13018 AIAIAI C18 COILED NEON 22,0000

Cabo de auscultadores modular TMA-2. Cabo em espiral (tipo mola) de 1.5 m com adaptador - Neon

14001 AIAIAI A01 PROTECTIVE POUCH 22,0000

Bolsa para protecção e transporte dos teus auscultadores. Concebida para proteger os teus auscultadores do pó e dos
arranhões, a bolsa protectora A01 é feita de nylon macio e tem um interior em rede (mesh). Adapta-se a qualquer auricular
da gama TMA-2 e Tracks.

14004 AIAIAI A04 HARDCASE LARGE 30,0000

Mala rígida para transporte e armazenamento de auscultadores. O grande estojo rígido A04 foi concebido para proteger os
teus auscultadores de choques, pó e arranhões. Revestido a PU cor mate e com um interior de veludo macio. Adapta-se a
qualquer auricular da gama TMA-2.
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Outros auscultadores

05601 AIAIAI TRACKS 46,0000

Os auscultadores Tracks de um botão, e um microfone, é um auricular supra-aural premiado com um design subtil, focado
em linhas simples e uma forma icónica. Concebido à volta de um suporte de alumínio que funciona como um sistema de
trilhos para os cones (speakers) deslizarem até á posição ideal. O selector personalizável vem em 2 cores diferentes e o
altifalante de 40mm oferece uma optima distribuição de frequências e com grande qualidade de som em todo espectro
audível com graves impressionantes e notas detalhadas nas alta frequência. Tamanho da unidade 40 mm, Conector: 3.5
mm estéreo em ângulo , Impedância do altifalante: 32 Ohm, Sensibilidade do altifalante: 112 +/- 3dB, Potência máxima de
entrada: 70 mW, Resposta de frequência: 20-20KHz.
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