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SHE6000
Otocz się muzyką

Opatentowana konstrukcja Virtual Surround
Poczuj muzykę dzięki słuchawkom z głośnikami o opatentowanej, odbiciowej konstrukcji. Zapewnia ona 

niezwykły efekt dźwięku przestrzennego i doskonałą, koncertową jakość odtwarzania dźwięku Hi-Fi. 

Wybór jednego z 4 rozmiarów nasadek zapewnia doskonałe dopasowanie do indywidualnych potrzeb 

użytkownika.

Muzyka dla Twoich uszu
• Eleganckie wzornictwo zapewnia rzeczywisty i pełny efekt dźwięku przestrzennego
• Magnesy neodymowe poprawiają jakość basów i czułość
• Pozłacana wtyczka (24-karatowym złotem) gwarantuje niezawodne połączenie

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Przetwornik głośnika 13,5 mm zapewnia większy komfort noszenia
• Gumowe nasadki w 4 rozmiarach zapewniają idealne dopasowanie

Zawsze gotowe do drogi
• Wytrzymała konstrukcja Flexi-Grip zapewnia mocne i elastyczne połączenie
• Pokrowiec do przechowywania w zestawie



 Efekt dźwięku przestrzennego

Opatentowana odbiciowa konstrukcja głośnika 
tworzy efekt dźwięku przestrzennego, zapewniając 
brzmienie o jakości koncertowej, jak z wieży Hi-Fi .

Magnesy neodymowe
Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do 
wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki 
czemu uzyskuje się większą czułość cewki 
przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich 
i wyższą ogólną jakość dźwięku.

Przetwornik głośnika 13,5 mm
Wystarczająco mały, aby zapewnić komfort noszenia 
i wystarczająco duże, aby zapewnić wspaniały dźwięk 
bez zakłóceń – idealny rozmiar dla słuchawek.

Gumowe nasadki w 4 rozmiarach

Teraz dostępne także w rozmiarze XS! Nasadki w 4 
rozmiarach zapewniają idealne dopasowanie

Przewód z elastycznym przegubem

Miękka i elastyczna część chroni połączenie 
przewodów przed uszkodzeniami, które mogą być 
spowodowane ich zginaniem.

Pozłacana wtyczka (24-karatowym 
złotem)

Wykończenie wtyczki wykonane z metalu 
szlachetnego zapewnia bardziej niezawodne 
połączenie i lepszą jakość dźwięku.

Pokrowiec do przechowywania w 
zestawie

Pokrowiec do przechowywania w zestawie
SHE6000/10

Dane techniczne
Dźwięk
• System akustyczny: otwarty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Pasmo przenoszenia: 12–22 000 Hz
• Impedancja: 16 om
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 104 dB
• Średnica głośnika: 13,5 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Typ przewodu: OFC

Akcesoria
• Dołączony: pokrowiec ochronny

Karton wewnętrzny
• EAN: 87 12581 50030 6
• Waga brutto: 0,296 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

10,7 x 10,4 x 19,1 cm
• Waga netto: 0,105 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,191 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 50031 3
• Waga brutto: 2,768 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

23,6 x 23 x 42,2 cm
• Waga netto: 0,840 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Ciężar opakowania: 1,928 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17 x 3 cm
• EAN: 87 12581 50029 0
• Waga brutto: 0,075 kg
• Waga netto: 0,035 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Ciężar opakowania: 0,04 kg
• Typ ułożenia półki: Reklamowe

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

3,3 x 5,2 x 2,2 cm
• Waga: 0,013 kg
•
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