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SHE2001
Bas ses

Benzersiz ince başlıklı, ergonomik tasarım
Bu kapaklı kulaklık 15 mm hoparlörleriyle harika bas ses verir. İnce kapaklı benzersiz 
ergonomik tasarım, kulaklığın kulağa rahatça oturmasını sağlar.

Kulaklarınıza dolan müzik
• 15mm hoparlör sürücüsü, tașıma rahatlığını optimize eder
• Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar
• Neodimyum mıknatıslar bas performansını ve hassasiyeti artırır

Size ve yașam tarzınıza tam uyacak șekilde üretildi
• En rahat kullanım için ince bașlıklı kulaklık



 15 mm hoparlör sürücüsü
Optimum tașıma rahatlığı için yeterince küçük ve 
keskin, bozulmaya uğramayan sesler vermek için 
yeterince büyük olan 15 mm hoparlör sürücüsü, 
dinleme keyfi için ideal boyuttadır.

Neodimyum mıknatıslar
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek 
hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas 
tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak 
için en iyi malzemedir.

İnce bașlıklı kulaklık tasarımı

İnce bașlık, kulak kanalı anatomisine göre ergonomik 
bir biçimde tasarlanmıștır. Kulağa tam oturduğundan, 
kulak içi kulaklık tercih edenlerin rahatlıkla 
kullanabileceği bir modeldir.
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Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 1,6 x 2,1 x 1,25 cm
• Ağırlık: 0,009 kg

Ses
• Akustik sistem: açık
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: bakır
• Diyafram: Mylar dome
• Frekans tepkisi: 12 - 22 000 Hz
• Empedans: 16 ohm
• Maksimum güç giriși: 50 mW
• Hassasiyet: 106 dB
• Hoparlör çapı: 15 mm
• Tip: Dinamik

Bağlantı
• Kablo Bağlantısı: iki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 1 m
• Konektör: 3,5 mm
• Konektör kaplaması: nikel kaplama
• Kablo tipi: bakır

Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Sahte

• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 
5 x 17,275 x 2,4 cm

• Brüt ağırlık: 0,022 kg
• Net ağırlık: 0,009 kg
• Dara ağırlığı: 0,013 kg
• EAN: 69 23410 71237 7
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Sahte

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 0,975 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Net ağırlık: 0,216 kg
• Dara ağırlığı: 0,759 kg
• Ambalaj sayısı: 24
• GTIN: 1 69 23410 71237 4

İç Karton
• Brüt ağırlık: 0,093 kg
• İç karton (L x G x Y): 17,9 x 8 x 6 cm
• Net ağırlık: 0,027 kg
• Dara ağırlığı: 0,066 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• GTIN: 2 69 23410 71237 1
•
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