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In-Ear-hörlurar

Vit

SHE2001
Basljud

Unik design med tunn skydd för ergonomisk passform
De här hörlurarna i öronsnäcksmodell med 15 mm högtalare uppskattas för basljudet. 
Unik ergonomisk design med tunna skydd ger bekväm passform även för öronsnäckorna.

Musik för dina öron
• 15 mm högtalardrivenhet som optimerar bärkomforten
• Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud
• Neodymiummagneter förbättrar basprestanda och känslighet

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Öronsnäcka med tunt skydd för bästa passform



 15 mm högtalardrivenhet
Denna 15 mm högtalardrivenhet är liten nog att ge 
perfekt passform och stor nog att ge ett skarpt ljud 
utan störningar. Idealisk storlek för en skön 
lyssnarupplevelse.

Neodymiummagneter
Neodynium är det bästa materialet för att skapa ett 
starkt magnetfält som ökar högtalarspolens 
känslighet, basrespons och ljudkvalitet.

Öronsnäcka med tunt skydd

Det tunna skyddet är ergonomiskt utformat utifrån 
örats hörselgång. Det passar i örat och är bekvämt 
för de som gillar öronsnäckor.
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 1,6 x 2,1 x 1,25 cm
• Vikt: 0,009 kg

Ljud
• Akustiskt system: öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: koppar
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 12 - 22 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 15 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: nickelpläterad
• Kabeltyp: koppar

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy

• Förpackningens mått (B x H x D): 
5 x 17,275 x 2,4 cm

• Bruttovikt: 0,022 kg
• Nettovikt: 0,009 kg
• Taravikt: 0,013 kg
• EAN: 69 23410 71237 7
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy

Yttre kartong
• Bruttovikt: 0,975 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Nettovikt: 0,216 kg
• Taravikt: 0,759 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• GTIN: 1 69 23410 71237 4

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,093 kg
• Inre kartong (L x B x H): 17,9 x 8 x 6 cm
• Nettovikt: 0,027 kg
• Taravikt: 0,066 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• GTIN: 2 69 23410 71237 1
•
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