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Ενδώτια ακουστικά

SHE8005
Δυναμώστε τα μπάσα

Για το κινητό σας τηλέφωνο
Με μικροσκοπικά ηχεία εξαιρετικής ποιότητας που αποδίδουν πλούσια, έντονα μπάσα και 

κρυστάλλινο ήχο. Το ενσωματωμένο μικρόφωνο λαμβάνει τη φωνή σας πεντακάθαρα. Ενσύρματο 

τηλεχειριστήριο για έλεγχο της έντασης και των κλήσεων για περισσότερη άνεση.

Σχεδιασμένα ειδικά για εσάς
• Ενσύρματο τηλεχειριστήριο για έλεγχο έντασης και κλήσεων
• Ευαίσθητο και κομψό μικρόφωνο που λαμβάνει τη φωνή σας πεντακάθαρα
• Πρόσθετο βύσμα 3,5 χιλ. για Nokia, Sony Ericsson, και Samsung

Απολαύστε ποιοτικό ήχο
• Ανοίγματα αέρα Turbo Bass για τα βαθύτερα και πλουσιότερα μπάσα
• Ο ακουστικός αγωγός υπό γωνία διοχετεύει ακριβή ήχο προς όλες τις κατευθύνσεις
• Εξαιρετική απομόνωση εξωτερικού θορύβου για ποιότητα ήχου σε χαμηλή ένταση

Απόλυτη άνεση στην εφαρμογή
• Ο εργονομικός σχεδιασμός ακουστικής υπό γωνία εξασφαλίζει φυσική εφαρμογή
• Εξαιρετικά μαλακά καλύμματα από σιλικόνη που εφαρμόζονται άνετα στα αφτιά σας

Πάντα έτοιμα
• Μηχανισμός Anti-tangle
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
• Ανθεκτική σχεδίαση Flexi-Grip για ισχυρή και ευέλικτη σύνδεση



 Ενσύρματο χειριστήριο για έλεγχο 
έντασης και κλήσεων

Θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου; 
Να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε μια κλήση; 
Το τηλεχειριστήριο διαθέτει χειριστήρια 
ελέγχου έντασης ήχου και κλήσεων. Με αυτά 
τα ακουστικά έχετε τον έλεγχο στα χέρια 
σας!

Ευαίσθητο και κομψό μικρόφωνο
Ευαίσθητο και κομψό μικρόφωνο που 
λαμβάνει τη φωνή σας πεντακάθαρα

Πρόσθετη υποδοχή σύνδεσης 3,5 χιλ.
Πρόσθετη υποδοχή σύνδεσης 
στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ. για Nokia, Sony 
Ericsson και Samsung

Για τα βαθύτερα και πλουσιότερα 
μπάσα

Τα ανοίγματα αέρα Turbo Bass επιτρέπουν 
την κίνηση του αέρα αποδίδοντας πιστή 
αναπαραγωγή των βαθύτερων και 
πλουσιότερων μπάσων.

Ήχος προς όλες τις κατευθύνσεις
Ο ακουστικός αγωγός υπό γωνία είναι 
σχεδιασμένος σύμφωνα με την καμπυλότητα 
του καναλιού του ανθρώπινου αυτιού με 
αποτέλεσμα τα ηχητικά κύματα από το ηχείο 
να κατευθύνονται ακριβώς στο τύμπανο του 
αυτιού σας με τη μεγαλύτερη ευκρίνεια

Για βέλτιστο ήχο σε χαμηλή ένταση
Δεν χρειάζεται πια να αυξάνετε την ένταση 
σε θορυβώδη μέρη. Ο ακουστικός αγωγός 
υπό γωνία και τα ακουστικά που 
εφαρμόζουν άψογα μειώνουν σημαντικά τον 
ήχο περιβάλλοντος, προσφέροντας την ίδια 
ποιότητα ήχου και σε χαμηλότερη ένταση, 
αλλά και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας.

Σχεδιασμός για άψογη εφαρμογή
Ο εξελιγμένος σχεδιασμός του μοντέλου 
ακουστικής υπό γωνία, με ελαφρά κλίση 15 
μοιρών βάσει της ανατομίας του ανθρώπινου 
αυτιού, εξασφαλίζει φυσική εφαρμογή και 
μεγαλύτερη άνεση.

Ιδιαίτερα μαλακά καλύμματα από 
σιλικόνη σε 3 μεγέθη

3 μεγέθη εξαιρετικά μαλακών καλυμμάτων 
από σιλικόνη που εφαρμόζονται στα αφτιά 
σας χωρίς να ασκούν πίεση ενώ αποκλείουν 
τους ανεπιθύμητους θορύβους

Μηχανισμός Anti-tangle

Όταν αποθηκεύετε τα ακουστικά σας, τα 
καλώδια μπορεί να μπερδευτούν εάν δεν 
αποθηκευτούν με προσοχή. Έτσι, είναι 
δύσκολο να αποθηκεύετε τα ακουστικά έτσι 
ώστε να είναι έτοιμα για την επόμενη χρήση. 
Απλά σύρετε το μηχανισμό anti-tangle προς 
τα ακουστικά για τακτική οργάνωση των 
καλωδίων και ελαχιστοποίηση του 
ενδεχομένου μπερδέματός τους.

Καλώδιο 1,2 μέτρων
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την 
ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου 
όπου θέλετε.

Σχεδίαση Flexi-Grip

Το μαλακό υλικό flexi-grip που περιβάλλει τα 
ακουστικά βελτιώνει την απόδοση και 
ενισχύει την ανθεκτικότητά τους. 
Προστατεύει τη σύνδεση καλωδίου από 
φθορά που θα προέκυπτε σε διαφορετική 
περίπτωση εξαιτίας της επανειλημμένης 
κλίσης των ακουστικών από τη συχνή επαφή 
με τα δάχτυλα του χρήστη κάθε φορά που τα 
φοράει ή τα βγάζει.
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Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 10 - 23 500 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Τύπος: Δυναμική
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Ευαισθησία: 100 dB
• Διάμετρος ηχείου: 10 χιλ.
• Μέγιστη ισχύς: 15 mW

Συνδεσιμότητα
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Μικρόφωνο: Ενσωματωμένο μικρόφωνο
• Συμβατότητα με:: Blackberry, HTC, iPhone, LG, 

Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
• Τύπος καλωδίου: OFC
• Σύνδεση καλωδίων: διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1,2 m
• Φινίρισμα βύσματος: επίχρυσο

Ευκολία
• Έλεγχος έντασης ήχου

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

9,6 x 17,4 x 3,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,0132 κ.
• Μικτό βάρος: 0,0622 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,049 κ.
• EAN: 69 23410 70899 8
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

41,8 x 20,5 x 17,9 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,3168 κ.
• Μικτό βάρος: 2,017 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,7002 κ.
• EAN: 87 12581 59520 3
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24

Εσωτερική συσκευασία
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

19,8 x 10,2 x 16,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,0792 κ.
• Μικτό βάρος: 0,448 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,3688 κ.
• EAN: 87 12581 59522 7
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
•
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