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Căști intraauriculare cu 
microfon

Negru

SHE3905BK
Bas puternic

Muzica şi apelurile sună mai bine cu tubul sonor oval
Bucură-te de muzică şi de apeluri la calitate înaltă. Tuburile ovale dispun de 3 dimensiuni ale 
capetelor, pentru a se potrivi excelent şi pentru bas profund. Carcasele metalizate în vid dispun de 
un finisaj clasic şi elegant. Microfonul şi comenzile în linie fac mai comode apelurile hands-free.

Sunet de înaltă calitate
• Boxe compacte și eficiente pentru sunet puternic și bas bogat
• Tubul oval elimină zgomotul și oferă un bas profund

Confort de durată
• Tubul sonor oval ergonomic asigură o potrivire și un confort optime
• Capace auriculare din silicon, în 3 mărimi, pentru o potrivire perfectă

Durabilitate crescută
• Sistem texturat de eliberare a tensiunii pentru durabilitate și priză sigură

Bucură-te de muzică, fără a rata niciun apel
• Microfon și comenzi pe linie, pentru comutare ușoară între muzică și apeluri



 Capace cu 3 dimensiuni pentru urechi

Capacele auriculare sunt disponibile în 3 mărimi – 
mici, medii și mari – pentru o potrivire personalizată 
și perfectă.

Microfon încorporat

Microfonul încorporat îţi permite să treci ușor de la 
ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât 
vei fi mereu conectat cu ceea ce este important 
pentru tine.

Boxe compacte și eficiente

Boxele compacte și eficiente asigură o potrivire 
exactă și oferă sunet perfect cu bas bogat, ideal 
pentru experienţa ta de ascultare.

Tub sonor oval ergonomic
Tubul sonor oval ergonomic asigură o potrivire și un 
confort optime

Design cu tub oval
Tubul oval elimină zgomotul și oferă un bas profund

Sistem texturat de eliberare a tensiunii
Prin sistemul texturat de eliberare a tensiunii se 
realizează o conexiune sigură, dar flexibilă între 
cablul căștilor și conector.
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Sunet
• Diafragmă: PET
• Răspuns în frecvenţă: 10 - 22.000 Hz
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• Sensibilitate: 107 dB
• Diametru difuzor: 8,6 mm
• Putere maximă de intrare: 20 mW
• Impedanţă: 16 ohm

Design
• Culoare: Negru

Conectivitate
• Tip cablu: Cupru
• Conexiune prin cablu: simetric
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Finisaj conector: placat cu aur

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 1,3 x 2,1 x 1,3 cm
• Greutate: 0,012 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 5 x 17,5 x 3,2 cm
• Greutate netă: 0,012 kg
• Greutate brută: 0,0355 kg
• Greutate proprie: 0,0235 kg
• EAN: 69 23410 72922 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 38 x 21 x 15 cm
• Greutate netă: 0,288 kg
• Greutate brută: 1,296 kg
• Greutate proprie: 1,008 kg
• GTIN: 1 69 23410 72922 8
• Număr de ambalaje: 24

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Greutate netă: 0,036 kg
• Greutate brută: 0,132 kg
• Greutate proprie: 0,096 kg
• GTIN: 2 69 23410 72922 5
• Număr de ambalaje: 3
•
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