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SHB8000BK
Tarkka langaton äänentoisto

Erinomainen eristys ja taittuva malli
Biker-henkisissä CitiScape Foldie -kuulokkeissa on selkeä ja tarkka äänentoisto, erinomainen 

kohinanvaimennus suljetun akustiikkajärjestelmän ansiosta sekä laadukkaat elementit. Bluetoothin avulla 

voit nauttia musiikista langattomasti ja siirtyä musiikin kuuntelusta puheluihin helposti ja tyylikkäästi.

Uppoudu ääneen liikkuessasi
• Laadukkaat 40 mm:n neodyymielementit takaavat selkeän äänen
• Bluetooth 3.0 -yhteys mahdollistaa siirtymisen musiikin kuuntelusta puheluihin langattomasti
• Parempi bassoääni ja äänieristys suljetun akustisen muotoilun ansiosta
• Esimuotoillut korvakuvut sopivat kaikkiin korviin ja sulkevat äänen sisälleen tehokkaasti

Erittäin mukava
• Pitkäkestoista käyttömukavuutta joustavilla metallisangoilla
• Lisämukavuutta korvat peittävillä pehmeillä tyynyillä

Suunniteltu hämmästyttämään
• Pyörän ohjaustangon innoittamana käsintehty kuulokesanka
• Kompaktit, taitettavat sekä helposti kannettavat ja säilytettävät

Suunniteltu helppokäyttöiseksi
• Bluetooth tai johdollinen – valitse itsellesi sopivin!
• Digitaalinen kohinanvaimennus selkeyttää puhelut



 Laadukkaat 40 mm:n 
neodyymielementit

Tehokkaat 40 mm:n neodyymielementit 
toistavat laajan taajuusalueen erittäin 
yksityiskohtaisesti. Nauti lempimusiikkisi 
jokaisesta vivahteesta aina basso- ja lämpimistä 
keskiäänistä kristallinkirkkaisiin ylä-ääniin.

Bluetooth 3.0 -yhteys

CitiScape Foldie -kuulokkeissa on 
Bluetooth 3.0 -yhteys, jonka ansiosta voit 
nauttia musiikista langattomasti ja 
vaivattomasti. Kuulokkeiden älykkäät ohjaimet 
on suunniteltu siten, että siirtyminen musiikin 
kuuntelun ja puheluiden välillä on helppoa.

Valitse Bluetooth tai johdollinen

Valitse käyttötilanteen mukaan langaton 
Bluetooth-yhteys tai 3,5 mm:n liitäntä 

musiikintoistoa varten. Tee pariliitos 
Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen ja nauti 
kristallinkirkkaasta äänentoistosta tai kytke 
kaapeli 3,5 mm:n liitäntään ja uppoudu 
täyteläiseen musiikkielämykseen.

Kompakti, kokoontaittuva muotoilu

Kuulokkeet voidaan taittaa pieneen kokoon, 
jolloin niitä helppo kantaa mukana ja säilyttää.

Digitaalinen kohinanvaimennus
Kohinanvaimennus parantaa puheäänten 
erottelua, eristäen ympäristön äänet 
puheluiden aikana. Se vaientaa taustamelun ja 
kaiun, joten voit nauttia puheluista paremmalla 
äänenlaadulla meluisissa ympäristöissä. 
Kohinanvaimennustekniikka kumoaa 
vaimennettavan äänen luomalla aaltomuodon, 
joka on vaimennettavan äänen vastakkainen 
aaltomuoto.

Vaimentaa kohinan erinomaisesti

Nauti kaupungin kuhinasta ilman melua. Korvat 
peittävän ja suljetun akustisen muotoilun 
ansiosta jokainen ääni on eristetty, ja voit 
nauttia musiikin yksityiskohdista ja 
dynaamisesta bassoäänestä.

Joustavat metallisangat

Pyörän vaijereiden innoittamana korvakuvut ja 
kuulokesanka on liitetty toisiinsa kevyellä 
mutta kestävällä metallivaijerilla, joka takaa 
pitkäkestoisen käyttömukavuuden.

Käsintehty kuulokesanka

Kuulokesanka on valmistettu käsityönä pyörän 
ohjaustangon ympärillä olevan 
punospäällysteen innoittamana. Tekonahka 
viimeistelee särmikkään tyylin.

Tarkasti muotoillut korvakuvut
Esimuotoillut korvakuvut mukautuvat 
täydellisesti korvan luonnolliseen muotoon ja 
sulkevat äänen sisälleen, jolloin voit todella 
uppoutua musiikkiin.
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Ääni
• Taajuusalue: 18 - 20700 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 50 mW
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Akustinen järjestelmä: Suljettu

Muotoilu
• Väri: Musta

Liitännät
• Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Enimmäiskantama: Enintään 15 m

Lisätarvikkeet
• Pikaopas: Mukana
• USB-johto: Lataamista varten
• Äänijohto: Pakkauksessa mukana ylimääräinen 

äänikaapeli

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 5,7 x 6,5 x 2,7 tuumaa
• Tuotteen mitat (L x K x S): 14,5 x 16,4 x 6,8 cm
• Paino: 0,128 kg
• Paino: 0,282 lb

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 2,564 lb
• Kokonaispaino: 1,163 kg
• GTIN: 1 69 23410 72258 8
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 25,3 x 19,8 x 22,5 cm
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

10,0 x 7,8 x 8,9 tuumaa
• Nettopaino: 1,210 lb
• Nettopaino: 0,549 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 1,354 lb
• Taara: 0,614 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 20 x 9 cm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

7,7 x 7,9 x 3,5 tuumaa
• EAN: 69 23410 72258 1
• Kokonaispaino: 0,313 kg
• Kokonaispaino: 0,690 lb
• Nettopaino: 0,183 kg
• Nettopaino: 0,403 lb
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 0,13 kg
• Taara: 0,287 lb
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat
•
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* *Toimintojen saatavuus voi vaihdella matkapuhelinmalleittain.
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