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Căști ușoare
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Gri

SBCHL140
Greutate foarte redusă

O pereche de căşti foarte uşoare pentru utilizare prelungită, cu orificii de ventilare pentru 
un sunet bogat şi profund.

Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viaţă
• Conexiunea solidă asigură o rezistenţă sporită
• Banda de susţinere ușoară crește confortul și adaptarea

Pentru o satisfacţie muzicală deosebită
• Difuzorul de 30 de mm oferă o performanţă sonoră deosebită
• Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de calitate



 Conexiune solidă
Un element de protecţie de plastic flexibil protejează 
conexiunea, reduce uzura cablului și evită îndoirea 
repetată a acestuia.

Bandă de susţinere ultra-ușoară
Banda de susţinere din oţel este atât de suplă și 
ușoară încât aproape că nu o veţi simţi.

Difuzor de 30 mm
Compact, pentru a fi purtat cu ușurinţă, dar suficient 
de mare pentru a oferi un sunet puternic și limpede, 
difuzorul de 30 de mm are dimensiunea perfectă 
pentru o audiţie fără distorsiuni.

Orificii Bass Beat
Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de 
calitate, cu bas profund.
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Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 22,4 x 5 cm
• Greutate netă: 0,057 kg
• Greutate brută: 0,117 kg
• Greutate proprie: 0,06 kg
• EAN: 87 12581 49787 3
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 22 x 22 x 26 cm
• Greutate netă: 0,342 kg
• Greutate brută: 1,028 kg
• Greutate proprie: 0,686 kg
• EAN: 87 12581 49788 0
• Număr de ambalaje: 6

Sunet
• Sistem acustic: deschis
• Tip magnet: Ferită
• Diafragmă: Dom din mylar
• Bobină: cupru
• Răspuns în frecvenţă: 18 - 20 000 Hz
• Impedanţă: 32 ohm
• Putere maximă de intrare: 100 mW
• Sensibilitate: 96 dB
• Diametru difuzor: 30 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1 m
• Conector: 3,5 mm
• Finisaj conector: cromat
• Tip cablu: cupru
•
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