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Sluchátka do uší

SHE7600
Stylové nošení

Popruh na krk přináší maximální pohodlí
Sluchátka s popruhem na krk s pohodlným rychlosnímatelným mechanizmem. Rozšířené 
náušníky z měkké pryže vedou zvuk přímo do uší, což zpříjemňuje poslech, zatímco velmi 
jemný popruh na krk je ideální pro nošení všech kompaktních audio přehrávačů.

Nastavte je podle svých preferencí
• Rychlosnímatelný popruh na krk umožňuje snadné odpojení
• Lehce ovladatelná spona Twist & Release umožňuje rychlé odpojení přehrávače
• Skluzové zámky udržují elegantní uspořádání kabelů

Vychutnejte si kvalitní zvuk
• Rozšířené náušníky z měkké pryže soustředí basy do ucha
• Neodymový magnet zlepšuje výkon basů a citlivost
• Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb vzduchu a zlepšují zvuk

Používejte je déle
• Popruh z velmi jemného materiálu zajišťuje zvláštní komfort při nošení
• Polstrování zvyšuje pohodlí a odezvu basů
• 15mm vinutí reproduktoru optimalizuje pohodlné nošení
• Odolný ohebný držák zajišťuje pevné a pružné spojení
 



 Rychlosnímatelný popruh na krk
Rychlosnímatelný popruh na krk je vybaven 
bezpečnostním mechanizmem, který se automaticky 
rozpojí, pokud je přehrávač MP3 silně tažen. To také 
zpříjemňuje snímání popruhu z krku.

Lehce ovladatelná spona Twist & 
Release
Lehce ovladatelná spona Twist & Release poskytuje 
snadný a rychlý způsob připojení a odpojení 
přehrávače MP3 z popruhu na krk. Sponu rozpojíte 
jednoduchým kroutivým pohybem a přehrávač MP3 
je volný.

Skluzové zámky
Skluzové zámky udržují kabely bezpečně uspořádané 
pohromadě a zabraňují jejich zamotání. Nastavením 
skluzového zámku do prostřední polohy lze upravit 
popruh na krk na bezpečnou a pohodlnou délku.

Rozšířené náušníky z měkké pryže
Rozšířené náušníky jsou mírně upraveny, aby 
soustředily zvuk přímo do ucha. Poskytují tak větší 
potěšení s lepším a silnějším basovým vjemem.

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

Otvory se systému Bass Beat
Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb 
vzduchu a zlepšují zvuk s hlubokými basy.

Popruh z velmi jemného materiálu
Tento zvlášť jemný popruh je vyroben z odolné 
bavlny, která je hebká na dotek. Proto je nošení 
popruhu skutečně příjemné.

Komfortní polstrování náušníků
Zvláštní tvar a luxusní polstrovací materiál náušníků 
zaručují dokonalé uchycení a maximální pohodlí. 
Zabraňují úniku zvuku a zlepšují i výkon basů. Tvar 
náušníků dokonale odpovídá lidskému uchu.

15mm vinutí reproduktoru
15mm vinutí reproduktoru je dost malé, aby vám 
dokonale padlo, a dost velké pro jasný, nezkreslený 
zvuk. Je tedy ideální pro poslech.

Provedení Flexi-Grip
Měkká, pružná část chrání kabelové spojení před 
poškozením, které by jinak mohlo nastat v důsledku 
opakovaného ohýbání.
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Zvuk
• Akustický systém: Otevř.
• Typ magnetu: Neodymový
• Membrána: mylarová kopule
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Kmitočtová charakteristika: 8 - 24 000 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 108 dB
• Průměr reproduktoru: 15 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 0,3 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacený (24 

karátů)
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,548 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Čistá hmotnost: 0,39 kg
• Hmotnost obalu: 0,158 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 9,54 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 48 x 40 x 48 cm
• Čistá hmotnost: 1,728 kg
• Hmotnost obalu: 7,812 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,9 x 22 x 3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,065 kg
• Čistá hmotnost: 0,018 kg
• Hmotnost obalu: 0,047 kg
•
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