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Ενδώτια ακουστικά

SHE3600
Εύκολη εφαρμογή

Με λουράκι λαιμού για μέγιστη άνεση
Ακουστικά με λουράκι λαιμού και μηχανισμό ταχείας αποδέσμευσης. Τα ηχεία 15 χιλ. και τα 

μαλακά επικαλύμματα αυτιών εξασφαλίζουν εύκολη και άνετη χρήση για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα, ενώ το εξαιρετικά μαλακό λουράκι λαιμού είναι ιδανικό για τη μεταφορά όλων των 

μικρού μεγέθους audio player.

Προσαρμόστε τα στις προτιμήσεις σας
• Ιμάντας λαιμού ταχείας αποδέσμευσης για εύκολη αποσύνδεση
• Εύχρηστο κλιπ Twist & Release για γρήγορη αποσύνδεση του player
• Οι συρόμενοι μηχανισμοί ασφάλισης τακτοποιούν τα καλώδια

Απολαύστε ποιοτικό ήχο
• Ακουστικές δίοδοι για ισορροπημένο, ρεαλιστικό ήχο
• Μαγνήτης νεοδυμίου που βελτιώνει την απόδοση μπάσων και την ευαισθησία

Για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης
• Ιμάντας από μαλακό υλικό για ακόμη πιο άνετη εφαρμογή
• Διάταξη οδήγησης ηχείου 15mm που βελτιώνει την άνεση όταν το φοράτε
• Ανθεκτική σχεδίαση Flexi-Grip για ισχυρή και ευέλικτη σύνδεση



 Ιμάντας λαιμού ταχείας αποδέσμευσης
Ο ιμάντας λαιμού ταχείας αποδέσμευσης 
περιλαμβάνει μηχανισμό ασφαλείας που 
αποσυνδέεται αυτόματα εάν το MP3 player 
τραβηχτεί με δύναμη.

Εύχρηστο κλιπ Twist & Release
Το εύχρηστο κλιπ Twist & Release παρέχει έναν 
απλό και γρήγορο τρόπο σύνδεσης και 
αποσύνδεσης του MP3 player από τον ιμάντα 
λαιμού. Περιστρέψτε το κλιπ και το MP3 player 
αποδεσμεύεται.

Συρόμενοι μηχανισμοί ασφάλισης
Οι συρόμενοι μηχανισμοί ασφάλισης συγκρατούν 
τα καλώδια ώστε να είναι τακτοποιημένα και 
ασφαλή. Ο μεσαίος ρυθμίζει το μέγεθος του 
περιλαίμιου για ιδιαίτερα ασφαλή εφαρμογή.

Ακουστικές δίοδοι
Οι ακουστικές δίοδοι επιτρέπουν τη ροή του αέρα 
μέσω του ηχείου, διευκολύνοντας την 
εξισορρόπηση των υψηλών συχνοτήτων και των 
μπάσων για μια πιο ρεαλιστική εμπειρία 
ακρόασης.

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.

Ιμάντας από μαλακό υλικό
Ο μαλακός ιμάντας είναι κατασκευασμένος από 
ανθεκτικό βαμβάκι για άνεση στο φόρεμα.

Διάταξη οδήγησης ηχείου 15 mm
Αρκετά μικρή για βέλτιστη άνεση όταν τη φοράτε 
και αρκετά μεγάλη για απόδοση καθαρού ήχου 
χωρίς παραμορφώσεις, η διάταξη οδήγησης 
ηχείου 15 mm αποτελεί ιδανικό μέγεθος για 
μεγαλύτερη απόλαυση όταν ακούτε.

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
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο
• Συχνότητα απόκρισης: 12 - 22 000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 106 dB
• Διάμετρος ηχείου: 15 χιλ.
• Τύπος: Δυναμική

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 0,3 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: Επίχρυση 24 k
• Τύπος καλωδίου: Χάλκινο

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

10 x 22 x 3 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,064 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,017 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,047 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 9,46 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

47,7 x 39,8 x 48 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,632 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 7,828 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,542 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

23,3 x 18,5 x 11,3 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,384 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,158 κ.
•
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