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SHE2675OP
Ισορροπημένος ήχος

για το κινητό σας τηλέφωνο
Τα δύο ανοίγματα προσφέρουν μεγαλύτερη ισορροπία και αρμονία στη μουσική του τηλεφώνου 

σας, ενώ το ενσωματωμένο μικρόφωνο λαμβάνει καθαρά τη φωνή σας. Επίσης, χάρη στα μαλακά 

ακουστικά, θα απολαμβάνετε άνετα ατελείωτες ώρες μουσικής και συνομιλίας.

Μουσική στ' αφτιά σας
• Μαγνήτης νεοδυμίου που βελτιώνει την απόδοση μπάσων και την ευαισθησία
• Δύο ανοίγματα για εξισορρόπηση των υψηλών συχνοτήτων και των μπάσων

Απόλυτη άνεση
• Επικαλύμματα αυτιών που βελτιώνουν την άνεση και την απόκριση των μπάσων

Σχεδιασμένα ειδικά για εσάς
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο και κουμπί κλήσεων
• Βύσμα 3,5 χιλ. για Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
• Πρόσθετο βύσμα 3,5 χιλ. για Nokia, Sony Ericsson, και Samsung

Για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης
• Ανθεκτική σχεδίαση Flexi-Grip για ισχυρή και ευέλικτη σύνδεση



 Μαγνήτης νεοδυμίου
Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την 
παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που 
σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο 
φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και 
υψηλότερη ποιότητα ήχου.

Δύο ανοίγματα
Τα ειδικά σχεδιασμένα ανοίγματα που 
διοχετεύουν τον αέρα, εξισορροπούν τις υψηλές 
συχνότητες και τα μπάσα, για μια πιο 
ολοκληρωμένη ακουστική εμπειρία.

Άνετα επικαλύμματα αυτιών
Το ειδικό σχήμα και τα πολυτελή υλικά για τα 
επικαλύμματα των αυτιών εξασφαλίζουν άψογη 
εφαρμογή για μέγιστη άνεση. Εμποδίζουν τη 
διαρροή του ήχου και βελτιώνουν την απόδοση 
των μπάσων. Έχουν τέτοιο σχήμα ώστε να 
ευθυγραμμίζονται τέλεια με την περιοχή γύρω από 
τα αυτιά.

Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και κουμπί 
κλήσεων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα 
ακουστικά για μουσική αλλά και κλήσεις από το 
κινητό σας τηλέφωνο. Απολαύστε κλήσεις 
handsfree, καθώς θα μπορείτε να τις αποδεχθείτε 
και να τις τερματίσετε από τα ακουστικά σας.

Στερεοφωνικό φις 3,5 χιλ.
Στερεοφωνικό φις 3,5 χιλ. για Blackberry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola και Palm

Πρόσθετη υποδοχή σύνδεσης 3,5 χιλ.
Πρόσθετη υποδοχή σύνδεσης στερεοφωνικού 
ήχου 3,5 χιλ. για Nokia, Sony Ericsson και Samsung

Σχεδίαση Flexi-Grip

Ένα μαλακό και ευέλικτο εξάρτημα προστατεύει τη 
σύνδεση του καλωδίου και αποτρέπει την 
πρόκληση ζημιάς από το συνεχές λύγισμα.
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Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Άνοιγμα
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 12 - 22 000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 103 dB
• Διάμετρος ηχείου: 15 χιλ.
• Τύπος: Δυναμική

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1,0 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Τύπος καλωδίου: Χάλκινο
• Φινίρισμα βύσματος: Επιχρωμιωμένο
• Μικρόφωνο: Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Διαστάσεις συσκευασίας
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ

• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 
5 x 17" x 3 εκ.

• EAN: 69 23410 70730 4
• Μικτό βάρος: 0,0264 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,0122 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,0142 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 58570 9
• Μικτό βάρος: 1,2376 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

36,5 x 21,3 x 13,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,2928 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Καθαρό απόβαρο: 0,9448 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 58573 0
• Μικτό βάρος: 0,1322 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

17,8 x 9,8 x 5,9 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,0366 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 0,0956 κ.
•
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