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SHE3905WT
Sodrūs žemieji dažniai

Su ovaliu garso vamzdeliu skambučiai ir muzika skambės geriau
Mėgaukitės kokybišku muzikos ir skambučių garsu. Ovalaus vamzdelio įdėklai pritaikomi 3 dydžių 

gaubteliams, kad būtų patogu ir galėtumėte mėgautis žemaisiais dažniais. Vakuuminio metalizavimo 

korpusas atrodo itin dailiai. Dėl laide integruoto mikrofono ir valdiklių, galėsite patogiai skambinti 

naudodamiesi laisvų rankų įranga.

Aukštos kokybės garsas
• Kompaktiški ir efektyvūs garsiakalbiai sukuria galingą garsą ir sodrius žemuosius dažnius
• Ovalo formos įstatomas vamzdelis izoliuoja triukšmą ir sukuria sodrius žemuosius dažnius

Ilgai trunkantis patogumas
• 3 dydžių minkšti silikoniniai ausų gaubteliai puikiai prisitaiko ausyje
• Dėl ergonomiško ovalo formos vamzdelio ausinės optimaliai prisitaiko ir yra patogios

Didesnis patvarumas
• Tekstūrinis laido laikiklis užtikrina patvarumą ir saugų suėmimą

Klausykitės muzikos ir nepraleiskite skambučių
• Dėl laide integruoto mikrofono ir valdiklio galėsite patogiai perjungti muziką ir skambučius.



 3 dydžių ausų gaubteliai

Ausų gaubteliai yra 3 dydžių – maži, vidutinio dydžio 
ir dideli, todėl puikiai tiks pagal kiekvieno poreikius.

Integruotas mikrofonas

Integruota mikrofono funkcija, kuri leidžia lengvai 
pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio 
telefonu ir neprarasti ryšio su žmonėmis, kurie jums 
rūpi labiausiai.

Kompaktiški ir efektyvūs garsiakalbiai

Dėl kompaktiškų garsiakalbių ausinės puikiai 
prisitaiko ausyje ir tiksliai atkuria garsą bei sodrius 
žemuosius dažnius. Tai idealus pasirinkimas 
klausymosi malonumui sukurti.

Ergonomiškas ovalo formos garso 
vamzdelis
Dėl ergonomiško ovalo formos vamzdelio ausinės 
optimaliai prisitaiko ir yra patogios

Ovalo formos įstatomas vamzdelis
Ovalo formos įstatomas vamzdelis izoliuoja triukšmą 
ir sukuria sodrius žemuosius dažnius

Tekstūrinis laido laikiklis
Tekstūrinis laido laikiklis užtikrina saugia ir lanksčią 
jungtį tarp ausinių laido ir kištuko.
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Garsas
• Diafragma: PET
• Dažninė charakteristika: 10 – 22 000 Hz Hz
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Garsinė ritė: CCAW
• Jautrumas: 107 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 8,6 mm
• Didžiausia įvesties galia: 20 mW
• Pilnutinė varža: 16 omų

Konstrukcija
• Spalva: Balta

Prijungimo galimybė
• Laido tipas: Varinė
• Laido jungtis: simetrinė
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Jungtis: 3,5 mm
• Jungties danga: auksas

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

1,3 x 2,1 x 1,3 cm
• Svoris: 0,012 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

5 x 17,5 x 3,2 cm
• Grynasis svoris: 0,012 kg
• Bendras svoris: 0,0355 kg
• Pakuotės svoris: 0,0235 kg
• EAN: 69 23410 72924 5
• Išdėstymo tipas: Kintamas
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 38 x 21 x 15 cm
• Grynasis svoris: 0,288 kg
• Bendras svoris: 1,296 kg
• Pakuotės svoris: 1,008 kg
• GTIN: 1 69 23410 72924 2
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24

Vidinė dėžutė
• Inner carton (L x W x H): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Grynasis svoris: 0,036 kg
• Bendras svoris: 0,132 kg
• Pakuotės svoris: 0,096 kg
• GTIN: 2 69 23410 72924 9
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
•
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