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SHE8000WT
Pompende bassen

Antislip met optimale pasvorm
SHE8000WT/10-hoofdtelefoon met kleine, hoogwaardige luidsprekers voor een diepe bas en 

glashelder geluid. Extra duurzaam doordat het snoer vanzelf losraakt wanneer eraan wordt getrokken. 

Dankzij de antislipelementen blijven de oordopjes goed zitten, terwijl de extra zachte hybride 

siliconencaps zorgen voor comfort.

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Turbo Bass-luchtopeningen zorgen voor de diepste en rijkste bastonen
• Uitzonderlijke geluidsisolatie voor een hoogwaardig geluid bij een laag volume

Ultiem draagcomfort
• Ergonomisch, gebogen akoestisch ontwerp zorgt voor een natuurlijke pasvorm
• Ultrazachte siliconen caps voor optimaal draagcomfort

Altijd klaar om te vertrekken
• Anti-wirwar
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis
• Duurzame Flexi-Grip maakt een sterke, flexibele verbinding



 Voor de diepste en rijkste bastonen

Door de Turbo Bass-luchtopeningen wordt 
luchtcirculatie mogelijk voor een dieper en rijker 
basgeluid.

Het beste geluid bij een laag volume
U hoeft het volume niet hoger te zetten in een 
rumoerige omgeving. Het gebogen akoestische 
kanaal en de perfect afsluitende oordopjes 
verminderen de achtergrondruis aanmerkelijk. Zo 
krijgt u dezelfde geluidskwaliteit bij een lager volume 
en heeft de batterij een langere levensduur.

Snoer van 1,2 m
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw 
audioapparaat overal neer te zetten.

Ontwerp past zich aan uw oor aan
Het superieure ontwerp van het gebogen 
akoestische model, met een lichte kanteling van 15 
graden, is gebaseerd op de anatomie van het 
menselijke oor en zorgt voor een natuurlijke 
pasvorm en ongekend comfort.

Ultrazachte siliconen caps in 3 maten

Ultrazachte siliconen caps in 3 maten zorgen voor 
prettig draagcomfort zonder extra druk in uw oren 
en isoleren ongewenst geluid

Anti-wirwar

Bij het opbergen van de hoofdtelefoon kunnen de 
kabels in de war raken als ze niet goed worden 
opgeborgen. Hierdoor is het lastig de hoofdtelefoon 
goed op te bergen voor een volgend gebruik. Nu 
schuift u gewoon de schuif van het anti-
wirwarsysteem naar de oortelefoons, zodat de twee 
bijbehorende kabels netjes bij elkaar blijven. Het 
risico dat kabels in de war raken wordt zo beperkt.

Flexi-Grip-ontwerp

Het zachte Flexi-Grip-materiaal waarmee de 
binnenzijde van de hoofdtelefoon is bekleed, 
verbetert niet alleen de prestaties, maar ook de 
duurzaamheid. Het materiaal beschermt de 
kabelaansluiting tegen beschadiging die anders zou 
kunnen optreden als gevolg van het herhaaldelijk 
buigen en op- en afzetten van de hoofdtelefoon.
SHE8000WT/10

Specificaties
Geluid
• Akoestisch systeem: Halfgesloten
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 8 - 24.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Type: Dynamisch
• Spreekspoel: CCAW
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van de luidspreker: 10 mm
• Maximaal ingangsvermogen: 30 mW

Connectiviteit
• Connector: 3,5 mm stereo
• Type kabel: OFC
• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Afwerking van de aansluiting: verguld
•
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