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SHE3000WT
Extra bas

Unieke, slanke caps voor een ergonomische pasvorm
Met speakers van 15 mm en Bass Beat-openingen, bent u met deze hoofdtelefoon met 
oordopjes verzekerd van optimaal basgeluid. Het ergonomisch design met slanke 
rubberen caps garandeert urenlang comfort.

Muziek in uw oren
• De luidspreker van 15 mm optimaliseert het draagcomfort
• Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk voor een beter geluid.
• Neodymium-magneten verbeteren de basprestatie en gevoeligheid

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Oordopjes met slanke caps voor een optimale pasvorm
• Superzachte rubberen caps voor sensationeel comfort
• Duurzame Flexi-Grip maakt een sterke, flexibele verbinding



 Luidspreker van 15 mm

Klein genoeg voor een optimaal draagcomfort en 
groot genoeg om een helder, storingsvrij geluid te 
geven. De luidspreker van 15 mm heeft het juiste 
formaat om optimaal van muziek te kunnen genieten.

Bass Beat-openingen
Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie 
mogelijk, zodat u een nog beter geluid hebt met rijke, 
diepe bastonen.

Neodymium-magneten
Neodymium produceert sterke magnetische velden 
en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de 
spreekspoel, een snelle basrespons en een betere 
geluidskwaliteit.

Oordopjes met slanke caps

De slanke caps hebben een ergonomisch ontwerp 
dat is gebaseerd op de anatomie van de menselijke 
gehoorgang. Maximaal comfort en een optimale 
pasvorm voor mensen die van oordopjes houden.

Flexi-Grip-ontwerp

Een zacht, flexibel onderdeel beschermt het snoer 
tegen schade wegens herhaaldelijk buigen.
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

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

Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: koper
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 12 - 22.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 115 dB
• Diameter van luidspreker: 15 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1 m
• Aansluiting: 3,5 mm
• Afwerking van aansluiting: vernikkeld
• Type kabel: koper

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy

• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 
5 x 17,3 x 2,5 cm

• Nettogewicht: 0,0118 kg
• Brutogewicht: 0,026 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0142 kg
• EAN: 69 23410 71144 8
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 33 x 19,1 x 14 cm
• Nettogewicht: 0,2832 kg
• Brutogewicht: 1,077 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,7938 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• GTIN: 1 69 23410 71144 5

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 18,3 x 8,0 x 6,2 cm
• Nettogewicht: 0,0354 kg
• Brutogewicht: 0,1135 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0781 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• GTIN: 2 69 23410 71144 2
•
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