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SHE3800WT
Extra bas

Compacte oortelefoon met ovale geluidsbuis
De kleine en kleurrijke SHE3800 produceert een dynamisch basgeluid via efficiënte 
luidsprekers. De zachte oorcaps met ovale buis zorgen voor een ergonomische pasvorm.

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Efficiënte drivers van 8,6mm produceren een helder, nauwkeurig geluid
• Gesloten ontwerp voor in het oor met betere bas en geluidsisolatie

Draagcomfort
• Ergonomische ovale geluidsbuis voor een comfortabele pasvorm
• Kies uit 3 paar caps voor een perfecte pasvorm

Ontworpen voor comfort
• Versterkte snoerbescherming zorgt voor langere levensduur en betere connectiviteit



 Keuze uit 3 paar caps

Caps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, 
middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.

Efficiënte drivers van 8,6 mm

Kleine en efficiënte luidsprekerdrivers van 8,6mm 
produceren een helder geluid voor meer 
luisterplezier onderweg.

Ergonomische ovale geluidsbuis
De ovale vorm van de buis is ontworpen op basis van 
uitgebreid onderzoek naar het menselijk oor. De 
ergonomische vorm zorgt voor een optimale 
pasvorm en optimaal draagcomfort voor totaal 
muziekgenot.

Ruisisolerende caps

Superkleine oortelefoon zorgt voor een goede, 
comfortabele pasvorm en blokkeert 
omgevingsgeluid, terwijl de gesloten structuur zorgt 
voor betere basprestaties.

Versterkte snoerbescherming
Om de levensduur van de hoofdtelefoon te 
verlengen is er een zachte rubberen bescherming 
tussen de hooftelefoon en de kabel geplaatst. De 
verbinding wordt beschermd tegen beschadiging 
door regelmatig buigen.
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Geluid
• Diafragma: PET
• Frequentiebereik: 10 - 22.000 Hz
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Gevoeligheid: 107 dB
• Diameter van luidspreker: 8,6 mm
• Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
• Impedantie: 16 ohm
• Akoestisch systeem: Halfgesloten

Ontwerp
• Kleur: Wit

Connectiviteit
• Type kabel: Koper
• Kabelaansluiting: symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm
• Afwerking van aansluiting: vernikkeld

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Blister
• Type schap: Beide
• EAN: 69 23410 72515 5
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

5 x 17,2 x 3 cm
• Brutogewicht: 0,032 kg
• Nettogewicht: 0,011 kg
• Aantal producten: 1
• Gewicht van de verpakking: 0,021 kg

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,135 kg
• GTIN: 2 69 23410 72515 9
• Binnendoos (L x B x H): 18,2 x 9,8 x 6,4 cm
• Nettogewicht: 0,033 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,102 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 1,26 kg
• GTIN: 1 69 23410 72515 2
• Omdoos (L x B x H): 37,4 x 20,6 x 14 cm
• Nettogewicht: 0,264 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Gewicht van de verpakking: 0,996 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

2 x 2 x 1,2 cm
• Gewicht: 0,0096 kg
•
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