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SHE9551
Rijke bas

Diep en krachtig geluid
De akoestische openingen aan de voorkant zorgen voor een diepe, krachtige bas. Daarnaast 
biedt het gebogen akoestische kanaal een uiterst comfortabele pasvorm. Dankzij het de 
meegeleverde kabelopwindmechanisme raken de snoertjes nooit meer in de knoop.

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Gebogen akoestisch kanaal voor een gericht, nauwkeurig geluid
• Uitzonderlijke geluidsisolatie voor een hoogwaardig geluid bij een laag volume
• De akoestische opening heeft een regulerende werking bij lage frequenties voor een diep, 

helder basgeluid.

Ultiem draagcomfort
• Het ergonomische, gebogen akoestische ontwerp zorgt voor een natuurlijke pasvorm
• Ultrazachte siliconen oordopjes in 3 maten voor ideale pasvorm
• Zachte siliconen oorkussens passen goed in uw oor

Altijd klaar om te vertrekken
• Met de kabelbinder kunt u de kabel eenvoudig opbergen en de lengte aanpassen
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis
• Duurzame Flexi-Grip maakt een sterke, flexibele verbinding
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Geluid
• Akoestisch systeem: Halfopen
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 6 - 23.500 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 105 dB
• Diameter van de luidspreker: 8,6 mm
• Type: Dynamisch

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

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

10,2 x 17,9 x 3,2 cm

• Nettogewicht: 0,026 kg
• Brutogewicht: 0,0765 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0505 kg
• EAN: 87 12581 44396 2
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 73 x 48,6 x 50,4 cm
• Nettogewicht: 2,496 kg
• Brutogewicht: 7,344 kg
• Gewicht van de verpakking: 4,848 kg
• EAN: 87 12581 44401 3
• Aantal consumentenverpakkingen: 96

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 17,7 x 12,4 x 23,2 cm
• Nettogewicht: 0,156 kg
• Brutogewicht: 0,459 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,303 kg
• EAN: 87 12581 44400 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
•
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