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Ενδώτια ακουστικά

SHE4500
Απαλότητα και άνεση

Επιπρόσθετη άνεση: καλύμματα με στρώματα αέρα για άνεση

Τα ελαστικά ακουστικά από σιλικόνη με καλύμματα που περιέχουν στρώματα αέρα 

προσαρμόζονται άνετα στα αυτιά σας. Τα ακουστικά earbud υψηλής ποιότητας με ισχυρά μπάσα 

συνοδεύονται από ενσωματωμένο χειριστήριο ελέγχου έντασης στο καλώδιο και θήκη 

μεταφοράς για την προστασία τους.

Σχεδιασμένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
• Καλύμματα με στρώματα αέρα για μοναδική άνεση
• Οδηγός ηχείου 13,5 χιλ. για μεγαλύτερη άνεση κατά την εφαρμογή
• Βελτιωμένη άνεση για μακροχρόνια χρήση

Μουσική στ' αυτιά σας
• Δύο ανοίγματα για εξισορρόπηση των υψηλών συχνοτήτων και των μπάσων
• Επίχρυσο βύσμα 24k που εξασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη σύνδεση

Πάντα έτοιμα
• Θήκη μεταφοράς που προστατεύει τα ακουστικά όταν δεν τα χρησιμοποιείτε
• Ενσύρματο χειριστήριο ρύθμισης έντασης που απλοποιεί τη ρύθμιση έντασης
• Ανθεκτική σχεδίαση Flexi-Grip για ισχυρή και ευέλικτη σύνδεση



 Καλύμματα με στρώματα αέρα
Ο αέρας που παρεμβάλλεται ανάμεσα στο 
κάλυμμα και τον οδηγό σάς παρέχει μια αίσθηση 
απαλότητας καθώς μειώνει την πίεση που 
ασκείται στα αυτιά σας.

Οδηγός ηχείου 13,5 χιλ.
Αρκετά μικρό για βέλτιστη άνεση κατά την 
εφαρμογή αλλά και αρκετά μεγάλο για παραγωγή 
ήχου χωρίς παραμορφώσεις. Το ιδανικό μέγεθος 
για την ακουστική σας απόλαυση.

Άνετα όταν τα φοράτε
Αυτά τα ακουστικά είναι σχεδιασμένα γύρω από 
το σχήμα των αυτιών σας, για μεγαλύτερη άνεση 
και απόλαυση όταν ακούτε για πολύ ώρα.

Δύο ανοίγματα
Τα ειδικά σχεδιασμένα ανοίγματα που 
διοχετεύουν τον αέρα, εξισορροπούν τις υψηλές 
συχνότητες και τα μπάσα, για μια πιο 
ολοκληρωμένη ακουστική εμπειρία.

Επίχρυσο βύσμα 24k
Αποκτήστε τη βεβαιότητα ότι το επίχρυσο 
φινίρισμα του βύσματος εξασφαλίζει πιο 
αξιόπιστη σύνδεση για καλύτερη ποιότητα ήχου.

Θήκη μεταφοράς
Αυτή η θήκη αποτελεί τον πιο άνετο τρόπο για να 
φροντίζετε τα ακουστικά σας και να αποφεύγετε 
το μπλέξιμο με τα καλώδια όταν δεν τα 
χρησιμοποιείτε.

Ενσύρματο χειριστήριο έντασης
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στη στάθμη που 
προτιμάτε χωρίς να χρειαστεί να πάτε στη 
μονάδα-πηγή του ήχου.

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
• Συχνότητα απόκρισης: 12 - 23 500 Hz
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 105 dB
• Διάμετρος ηχείου: 13,5 mm
• Τύπος: Δυναμική

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: Επίχρυση 24 k
• Τύπος καλωδίου: OFC

Ευκολία
• Έλεγχος έντασης ήχου

Αξεσουάρ
• Θήκη μεταφοράς

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 50018 4

• Μικτό βάρος: 0,28011 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

18,5 x 10,5 x 10,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,09735 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 0,18276 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 50019 1
• Μικτό βάρος: 2,62448 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

39,2 x 23,2 x 25 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,7788 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Καθαρό απόβαρο: 1,84568 κ.

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

9,5 x 17" x 3 εκ.
• EAN: 87 12581 50017 7
• Μικτό βάρος: 0,07529 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,03245 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Καθαρό απόβαρο: 0,04284 κ.
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