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Slúchadlo do ucha

SHE3205BK
Bohaté basy, čistý zvuk

Navrhnuté podľa tvaru ucha pre pohodlné nosenie
Slúchadlá SHE3205 boli navrhnuté tak, aby dokonale sedeli a pohodlne sa nosili. Majú 14,2 mm budiče 

a basový otvor pre bohaté basy a čistý zvuk. Vďaka diaľkovému ovládaniu a mikrofónu umožňujú 

pohodlné telefonovanie bez použitia rúk. Na výber sú v 6 žiarivých farbách, takže ich môžete zladiť so 

svojimi hodinkami Apple.

Vychutnajte si kvalitu zvuku
• 14,2 mm budiče reproduktorov pre bohaté basy a čistý zvuk
• Neodýmiové magnety zvyšujú výkon basov

Dokonalé pohodlie pri nosení
• Navrhnuté podľa tvaru ucha pre pohodlné nosenie

Navrhnuté pre vaše pohodlie
• Dizajn flexibilného uchytenia Flexi-Grip zaisťuje odolnosť
• Vstavaný mikrofón prepína medzi hudbou a hovormi



 14,2 mm budiče reproduktorov

Kvalitné 14,2 mm budiče reproduktorov s 
neodýmiovými magnetmi prinášajú bohaté basy a 
čistý zvuk.

Vstavaný mikrofón

Vstavaný mikrofón umožňuje jednoduché prepínanie 
medzi počúvaním hudby a prijímaním hovorov, takže 
môžete byť vždy bez problémov v spojení a 
nezmeškať nič dôležité.

Navrhnuté pre komfort
Dizajn vychádza z tvaru ucha, takže zvyšuje 
pohodlnosť nosenia a dokonale dosadne do každého 
ucha.

Flexi-Grip

Mäkká a ohybná časť spájajúca puzdro a kábel chráni 
kábel pred poškodením, a to dokonca aj pri 
výraznom ohnutí.

Neodýmiové magnety

Neodýmium je najlepší materiál pre vytváranie 
silného magnetického poľa, čím sa zvyšuje citlivosť v 
hlasovej cievke, dosahuje sa lepšia odozvu basov a 
celkovo vyššia kvalita zvuku.
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Technické údaje
Dizajn
• Farba: Čierna

Zvuk
• Akustický systém: otvorený
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Impedancia: 32 ohm
• Maximálny príkon: 30 mW
• Citlivosť: 107 dB
• Priemer reproduktora: 14,2 mm
• Frekvenčná odozva: 8 - 24 000 Hz

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: poniklované
• Typ kábla: Meď
•
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