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SHE3000WT
Papildu zemās frekvences skaņa

Unikāla plāna uzgaļa konstrukcija jūsu ērtībām
Ar 15 mm skaļruņiem un zemās frekvences skaņas atveri šīs austiņas tiek novērtētas par 
uzlabotu zemās frekvences skaņas atdevi. Ergonomisks dizains ar plāniem gumijas uzgaļiem 
sniedz klausīšanās komfortu vairāku stundu garumā.

Mūzika jūsu gaumei
• 15 mm skaļrunis uzlabo lietošanas komfortu
• Zemās frekvences skaņas atveres nodrošina gaisa plūsmu, kas uzlabo skanējumu
• Neodīma magnēti uzlabo zemfr. skaņu un jutību

Radītas, lai atbilstu jums un jūsu dzīvesveidam
• Ieliekamās austiņas ar plānu uzgali komfortablai valkāšanai
• Īpaši mīksti gumijas uzgaļi izcilam komfortam
• Izturīgais Flexi-Grip nodrošina spēcīgu, elastīgu savienojumu



 15 mm skaļrunis

Kompaktais 15 mm skaļrunis nodrošina lielisku 
klausīšanās baudījumu. Tas ir pietiekami mazs, lai 
būtu ērti lietojams, un pietiekami liels, lai sniegtu 
dzidru skaņu bez kropļojumiem.

Zemās frekvences skaņas atveres
Zemās frekvences skaņas atveres nodrošina gaisa 
plūsmu, kas uzlabo skanējumu ar dziļu, bagātīgu 
zemās frekvences skaņu.

Neodīma magnēti
Neodīms ir labākais materiāls, kāds veido spēcīgu 
magnētisko lauku un nodrošina lielāku balss tinuma 
jutību, labāku zemās frekvences skaņas reakciju un 
augstāku vispārējo skaņas kvalitāti.

Ieliekamās austiņas ar plānu uzgali

Plānais uzgalis ir ergonomiski izstrādāts atbilstoši 
cilvēka auss kanāla anatomijai. Tas droši un ērti ieguļ 
ausī – paredzēts ieliekamo austiņu cienītājiem.

Flexi-Grip dizains

Mīkstais, lokanais elements aizsargā vadu 
savienojumu pret bojājumiem, kas varētu rasties no 
atkārtotas locīšanas.
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Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

1,65 x 2,3 x 1,5 cm
• Svars: 0,0118 kg

Skaņa
• Akustiskā sistēma: atvērt
• Magnēta veids: Neodīms
• Skaļruņa spole: varš
• Membrāna: Milāra kupols
• Frekvences reakcija: 12–22 000 Hz
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Maksimālā ieejas jauda: 50 mW
• Jutība: 115 dB
• Skaļruņa diametrs: 15 mm
• Tips: Dinamisks

Savienojamība
• Kabeļa savienojums: divi paralēli, simetriski
• Kabeļa garums: 1 m
• Savienotājs: 3,5 mm
• Savienotāja apdare: niķelēts
• Kabeļa tips: varš

Iesaiņojuma izmēri
• Plauktā novietošanas veids: paraugs
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 5 x 17,3 x 2,5 cm
• Neto svars: 0,0118 kg
• Bruto svars: 0,026 kg
• Taras svars: 0,0142 kg
• EAN: 69 23410 71144 8
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: paraugs

Ārējā kartona kaste
• Outer carton (L x W x H): 33 x 19,1 x 14 cm
• Neto svars: 0,2832 kg
• Bruto svars: 1,077 kg
• Taras svars: 0,7938 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• GTIN: 1 69 23410 71144 5

Iekšējā kartona kaste
• Inner carton (L x W x H): 18,3 x 8 x 6,2 cm
• Neto svars: 0,0354 kg
• Bruto svars: 0,1135 kg
• Taras svars: 0,0781 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• GTIN: 2 69 23410 71144 2
•
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