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SHE3600
Käyttömukavuutta

Kaulahihnamalli takaa käyttömukavuuden
Kaulahihnamallin kuulokkeissa on kätevä pikakiinnitysmekanismi. 15 mm:n kuulokkeiden ja 
pehmeiden korvatyynyjen ansiosta pitkäaikainenkin käyttö on helppoa ja miellyttävää. Todella 
pehmeä kaulahihna sopii erinomaisesti kaikkien kompaktien soitinten kantamiseen.

Säädä juuri itsellesi sopivaksi
• Pika-avausmekanismin avulla hihnan irrottaa helposti
• Irrota soitin helposti Twist & Release -pidikkeen avulla
• Liu'utettavat kiinnikkeet estävät johtojen sotkeentumisen

Nauti äänenlaadusta
• Akustiset kanavat takaavat paremman balanssin ja aidon äänimaailman
• Neodyymimagneetti parantaa bassoäänen laatua ja herkkyyttä

Käytä pidempään
• Todella pehmeän materiaalin ansiosta hihna on mukava käytössä
• 15 millimetrin kaiutinelementtiä on erittäin mukava käyttää
• Kestävä Flexi-Grip vankkaan ja joustavaan liitäntään



 Pika-avaushihna
Kaulahihnan turvamekanismilla varustettu kiinnitys 
aukeaa automaattisesti, kun MP3-soitinta vedetään 
voimakkaasti. Tämä on myös helppo tapa irrottaa 
kaulahihna soittimesta.

Kätevä Twist & Release -pidike
Kätevällä Twist & Release -pidikkeellä MP3-soittimen 
kiinnittäminen kaulahihnaan ja irrottaminen siitä 
sujuu helposti ja nopeasti. Voit irrottaa MP3-
soittimen pidikettä kääntämällä.

Liu'utettavat kiinnikkeet
Liu'utettavat kiinnikkeet pitävät johdot yhdessä 
turvallisesti, ilman sotkua tai solmuja. Keskellä 
olevalla kiinnikkeellä voi säätää kaulahihnan pituuden 
sopivaksi.

Akustiset kanavat
Akustisten kanavien kautta kuulokkeen läpi kiertävä 
ilma parantaa korkeiden ja matalien äänien balanssia 
ja luo täyteläisen ja aidon kuuntelukokemuksen.

Neodyymimagneetti
Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin 
puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu 
paranevat.

Todella pehmeä hihnamateriaali
Pehmeä hihna on kestävää puuvillaa, joka tuntuu 
erittäin mukavalta.

15 millimetrin kaiutinelementti
Pientä viidentoista millimetrin kaiutinelementtiä on 
mukava käyttää, mutta sen koko riittää kuitenkin 
tuottamaan kirkkaan säröttömän äänen. Sopii 
täydellisesti kuulokkeen kaiutinelementiksi.

Flexi-Grip-muotoilu
Pehmeys ja joustavuus suojaavat vahingoilta, joita 
johtojen taivuttelusta yleensä seuraa.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Avoin
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: Kupari
• Taajuusvaste: 12 - 22 000 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 106 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 15 mm
• Tyyppi: Dynaaminen

Liitännät
• Johtoliitäntä: Kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 0,3 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus
• Johtotyyppi: Kupari

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,7 x 17,2 x 2,5 cm
• Kokonaispaino: 0,05047 kg

• Nettopaino: 0,01833 kg
• Taara: 0,03214 kg
• EAN: 87 12581 52972 7
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 52975 8
• Kokonaispaino: 1,94117 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 38,5 x 19,9 x 25,2 cm
• Nettopaino: 0,43992 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 24
• Taara: 1,50125 kg

Sisäpakkaus
• EAN: 87 12581 52974 1
• Kokonaispaino: 0,20111 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 17,9 x 8,9 x 10,6 cm
• Nettopaino: 0,05499 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,14612 kg
•
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