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SHE6000
Nechte se vtáhnout hudbou

Patentovaný virtuální prostorový zvuk
Díky tomuto patentovanému designu ‚odražených reproduktorů‘ hudbu procítíte. Vytváří 
efekt prostorového Hi-Fi zvuku, který vás vtáhne do hudby koncertní kvality. 4 velikosti 
krytek vám poskytují přesné a pohodlné uchycení.

Hudba pro vaše uši
• Architektura prostorového zvuku pro realistický a plný zvuk
• Neodymové magnety zlepšují výkon basů a citlivost
• 24karátový zlacený konektor zajistí spolehlivé připojení

Stvořeno pro vás a váš životní styl
• 13,5mm reproduktor optimalizuje pohodlí při nošení
• 4 velikosti gumových krytek pro pevné a pohodlné usazení

Vždy připraveno k provozu
• Odolný ohebný držák zajišťuje pevné a pružné spojení
• Pouzdro pro skladování je souč. dodávky



 Efekt prostorového zvuku

Patentovaný design ‚odražených reproduktorů‘ 
vytváří efekt prostorového zvuku, který vám 
poskytne hi-fi zvukový zážitek koncertní kvality

Neodymové magnety
Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného 
magnetického pole pro větší citlivost vinutí 
reproduktoru, lepší odezvu basů a celkově vyšší 
kvalitu zvuku.

13,5mm reproduktor
Jsou dost malá pro optimální pohodlí při nošení a 
dost velká, aby poskytovala nezkreslený zvuk. Ideální 
velikost pro zážitek z poslechu.

4 velikosti gumových krytek

Nyní i velikost XS – čtyři velikosti gumových krytek 
vám zajistí pevné a pohodlné usazení sluchátek

Provedení Flexi-Grip

Měkká, pružná část chrání kabelové spojení před 
poškozením, které by jinak mohlo nastat v důsledku 
opakovaného ohýbání.

24karátový zlacený konektor

Povrchová úprava zásuvky z drahého kovu vám zajistí 
spolehlivější připojení a kvalitnější zvuk.

Pouzdro pro skladování je souč. dodávky

Pouzdro pro skladování je souč. dodávky
SHE6000/10

Specifikace
Zvuk
• Akustický systém: otevřít
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Kmitočtová charakteristika: 12 - 22 000 Hz
• Impedance: 16 ohm
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 104 dB
• Průměr reproduktoru: 13,5 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: dvojité – paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Příslušenství
• Včetně: ochranné pouzdro

Vnitřní krabice
• EAN: 87 12581 50030 6
• Hrubá hmotnost: 0,296 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 10,7 x 10,4 x 19,1 cm
• Čistá hmotnost: 0,105 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,191 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 50031 3
• Hrubá hmotnost: 2,768 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 23,6 x 23 x 42,2 cm
• Čistá hmotnost: 0,840 kg
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Hmotnost obalu: 1,928 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17 x 3 cm
• EAN: 87 12581 50029 0
• Hrubá hmotnost: 0,075 kg
• Čistá hmotnost: 0,035 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Hmotnost obalu: 0,04 kg
• Typ umístění poličky: Dummy

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 3,3 x 5,2 x 2,2 cm
• Hmotnost: 0,013 kg
•
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