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SHE9550
Bas puternic

Sunet profund, puternic
Fanta acustică frontală asigură un bas profund şi puternic cu un design bazat pe un tub 
acustic oblic care asigură o fixare confortabilă. Înfăşurătorul de cablu inclus face fixarea pe 
genţi şi centuri mai confortabilă.

Bucuraţi-vă de un sunet de calitate
• Tehnologia Angled Acoustic Pipe creează și direcţionează un sunet de calitate
• Izolaţia fonică de excepţie asigură un sunet impecabil la volum scăzut
• Fanta acustică are rolul de a controla frecvenţele joase pentru un bas profund și clar

Confort maxim
• Designul ergonomic Angled Acoustic asigură adaptarea naturală
• Pernuţele din silicon foarte moi, de 3 dimensiuni, asigură o potrivire ideală
• Pernuţele moi din silicon vi se potrivesc ușor în urechi

Mereu pregătit
• Sistemul de rulare a cablului simplifică stocarea cablului și ajustarea lungimii
• Cablu de1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior
• Design Flexi-Grip rezistent și flexibil
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Sunet
• Sistem acustic: Semi-deschis
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 6 - 23 500 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 105 dB
• Diametru difuzor: 8,6 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Simetric
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
• Tip cablu: OFC

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 17 x 3,5 cm
• Greutate netă: 0,03955 kg

• Greutate brută: 0,08446 kg
• Greutate proprie: 0,04491 kg
• EAN: 87 12581 49688 3
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 38,8 x 25,6 x 24,8 cm
• Greutate netă: 0,9492 kg
• Greutate brută: 2,96891 kg
• Greutate proprie: 2,01971 kg
• EAN: 87 12581 49690 6
• Număr de ambalaje: 24

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 18,3 x 11,7 x 10,4 cm
• Greutate netă: 0,11865 kg
• Greutate brută: 0,31853 kg
• Greutate proprie: 0,19988 kg
• EAN: 87 12581 49689 0
• Număr de ambalaje: 3
•
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