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Slúchadlo do ucha

SHE1350
Basové prieduchy

pre vylepšený zvuk
Vďaka zvýšenému výkonu basov prinášajú tieto slúchadlá do uší kvalitnú hudbu pohodlne 
priamo do vašich uší.

Hudba pre vaše uši
• Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre dosiahnutie lepšieho zvuku

Vyrobený pre Vás a Váš životný štýl
• 14,8 mm budič reproduktora optimalizuje pohodlie nosenia



 Vetracie otvory Bass Beat
Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre 
dosiahnutie lepšieho zvuku s bohatými basmi.

14,8 mm budič reproduktora
14,8 mm budič reproduktora je dostatočne malý na 
dokonalé prispôsobenie a dostatočne veľký na 
poskytovanie ostrého, neskresleného zvuku. Ideálna 
veľkosť zaručuje zážitok z počúvania.
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Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 1 m

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 0,552 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 20,6 x 12 x 17,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,264 kg
• Hmotnosť obalu: 0,288 kg
• EAN: 87 12581 33603 5
• Počet používateľských balení: 24

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 2,58 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 43 x 25 x 21 cm
• Hmotnosť netto: 1,056 kg
• Hmotnosť obalu: 1,524 kg
• EAN: 87 12581 33604 2
• Počet používateľských balení: 96

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 8,4 x 11,6 x 2,7 cm

• Hmotnosť brutto: 0,02 kg
• Hmotnosť netto: 0,011 kg
• Hmotnosť obalu: 0,009 kg
• EAN: 87 12581 33602 8
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Zvuk
• Akustický systém: otvorený
• Frekvenčná odozva: 10 - 22 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 100 dB
• Priemer reproduktora: 14,8 mm

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 13,5 cm*3,2 cm*17,5 

cm
• Hmotnosť: 0,011 kg
•
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