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SHE6000
Obkoleste sa hudbou

Patentovaný dizajn virtuálneho priestorového zvuku
Precíťte hudbu s týmito slúchadlami s patentovaným dizajnom „odrazových“ reproduktorov. Vytvárajú 

efekt priestorového zvuku prinášajúci hi-fi zážitok, ktorý vás ponorí do oceánu plného zvukov špičkovej 

kvality. Dodávajú sa s náušníkmi 4 veľkostí, takže vám budú presne a priliehavo sedieť.

Hudba pre vaše uši
• Priestorový zvuk pre realistický a komplexný zvukový efekt
• Neodýmiové magnety zvyšujú výkon basov a citlivosť
• Konektor pokovaný 24k zlatom zabezpečuje spoľahlivé spojenie

Vyrobený pre Vás a Váš životný štýl
• 13,5 mm reproduktor optimalizuje pohodlie nosenia
• Gumené náušníky v 4 veľkostiach pre presné a pohodlné nosenie

Vždy pripravené
• Trvanlivý systém Flexi-Grip vytvára odolné a pružné spojenie
• Vrátane úschovného puzdra



 Efekt priestorového zvuku

Tento patentovaný dizajn s „odrazovými“ 
reproduktormi vytvára efekt priestorového zvuku 
prinášajúci hi-fi zážitok, ktorý vás ponorí do zvuku 
špičkovej kvality.

Neodýmiové magnety
Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho 
magnetického pola, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej 
cievke, dosahuje sa lepšia odozvu basov a celkovo 
vyššia kvalita zvuku.

13,5 mm reproduktor
Je dostatočne malý na dokonalé pohodlie pri nosení 
a dostatočne veľký pre neskreslený zvuk. Ideálna 
veľkosť zaručuje zážitok z počúvania.

Gumené náušníky v 4 veľkostiach

Teraz dostupné aj vo veľkosti XS! – Náušníky v 4 
veľkostiach zabezpečia presné a pohodlné nosenie

Dizajn flexibilného uchytenia

Mäkká, ohybná časť chráni káblový spoj pred 
poškodením, ktoré by inak spôsobilo opakované 
ohýbanie.

Konektor pozlatený 24k zlatom

Povrchová úprava konektora vzácnym kovom zaručí 
spoľahlivé spojenie a lepšiu kvalitu zvuku.

Vrátane úschovného puzdra

Vrátane úschovného puzdra
SHE6000/10

Technické údaje
Zvuk
• Akustický systém: otvorený
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Hlasová cievka: CCAW
• Frekvenčná odozva: 12 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 104 dB
• Priemer reproduktora: 13,5 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: pozlátené
• Typ kábla: OFC

Príslušenstvo
• Pribalené: ochranné puzdro

Vnútorný kartón
• EAN: 87 12581 50030 6
• Hmotnosť brutto: 0,296 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

10,7 x 10,4 x 19,1 cm
• Hmotnosť netto: 0,105 kg
• Počet užívateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,191 kg

Vonkajší kartón
• EAN: 87 12581 50031 3
• Hmotnosť brutto: 2,768 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 23,6 x 23 x 42,2 cm
• Hmotnosť netto: 0,840 kg
• Počet užívateľských balení: 24
• Hmotnosť obalu: 1,928 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 17 x 3 cm
• EAN: 87 12581 50029 0
• Hmotnosť brutto: 0,075 kg
• Hmotnosť netto: 0,035 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
• Hmotnosť obalu: 0,04 kg
• Typ policového umiestnenia: Figurína

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 3,3 x 5,2 x 2,2 cm
• Hmotnosť: 0,013 kg
•
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