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SHE6000
Βυθιστείτε στη μουσική

Κατοχυρωμένη σχεδίαση εικονικού ήχου surround
Απολαύστε τη μουσική με αυτή την κατοχυρωμένη σχεδίαση "reflected-speaker". Το εφέ ήχου 
surround που δημιουργείται παρέχει μια εμπειρία ήχου υψηλής πιστότητας που σας βυθίζει 
σε ήχους συναυλιακού επιπέδου. Με 4 μεγέθη καλυμμάτων για ακριβή και άψογη εφαρμογή.

Μουσική στ' αυτιά σας
• Σχεδιασμός ήχου surround για ρεαλιστικά και ολοκληρωμένα ηχητικά εφέ
• Μαγνήτης νεοδυμίου που βελτιώνει την απόδοση μπάσων και την ευαισθησία
• Επίχρυσο βύσμα 24k που εξασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη σύνδεση

Σχεδιασμένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
• Οδηγός ηχείου 13,5 χιλ. για μεγαλύτερη άνεση κατά την εφαρμογή
• 4 μεγέθη ελαστικών καλυμμάτων για ακριβή προσαρμογή

Πάντα έτοιμα
• Ανθεκτική σχεδίαση Flexi-Grip για ισχυρή και ευέλικτη σύνδεση
• Περιλαμβάνεται θήκη φύλαξης



 Εφέ ήχου surround

Η κατοχυρωμένη σχεδίαση "reflected-speaker" 
δημιουργεί ένα εφέ ήχου surround για μια εμπειρία 
ήχου hi-fi που σάς βυθίζει σε ήχους συναυλιακής 
ποιότητας

Μαγνήτης νεοδυμίου
Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την 
παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που 
σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο 
φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και 
υψηλότερη ποιότητα ήχου.

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

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.

4 μεγέθη ελαστικών καλυμμάτων

Τώρα διαθέσιμα και σε XS! - Με 4 μεγέθη 
καλυμμάτων εξασφαλίζετε άψογη εφαρμογή

Σχεδίαση Flexi-Grip

Ένα μαλακό και ευέλικτο εξάρτημα προστατεύει τη 
σύνδεση του καλωδίου και αποτρέπει την 
πρόκληση ζημιάς από το συνεχές λύγισμα.

Περιλαμβάνεται θήκη φύλαξης
Περιλαμβάνεται θήκη φύλαξης
SHE6000/10

Προδιαγραφές
Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Άνοιγμα
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Συχνότητα απόκρισης: 12 - 22 000 Hz Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 104 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: Επίχρυσο
• Τύπος καλωδίου: OFC

Αξεσουάρ
• Θήκη φύλαξης

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 50030 6
• Μικτό βάρος: 0,275 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

10,7 x 10,4 x 19,1 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,105 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 0,17 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 50031 3
• Μικτό βάρος: 2,618 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

23,6 x 23 x 42,1 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,84 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Καθαρό απόβαρο: 1,778 κ.

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

9,5 x 17" x 3 εκ.
• EAN: 87 12581 50029 0
• Μικτό βάρος: 0,069 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,035 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Καθαρό απόβαρο: 0,034 κ.
•
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