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Słuchawki douszne

SHE9555
Bogate brzmienie basów

Pasek na szyję zwiększa wygodę
Przedni otwór akustyczny zapewnia głębokie brzmienie basów, a wygięty kształt tuby 
akustycznej zwiększa przyjemność doznań dźwiękowych. Wyjątkowo miękki pasek na 
szyję doskonale nadaje się do przenoszenia wszelkiego typu odtwarzaczy audio.

Dźwięk wysokiej jakości
• Otwór akustyczny kontroluje niskie częstotliwości, zapewniając głębokie i wyraźne brzmienie 

tonów niskich
• Wygięta tuba akustyczna pozwala przesyłać kierunkowy i precyzyjny dźwięk
• Wydłużone nakładki douszne z miękkiej gumy kierują basy wprost do ucha

Dopasuj do swoich upodobań
• Pasek na szyję z szybkim zapięciem ułatwia odłączanie
• Wygodny w użyciu zaczep do szybkiego zakładania i zdejmowania odtwarzacza
• Przesuwana blokada pozwala utrzymać porządek w okablowaniu

Korzystaj z nich dłużej
• Wyjątkowo miękki materiał paska zapewnia niezwykłą wygodę noszenia
• Elementy nauszne zwiększają komfort użytkowania i jakość niskich tonów
• Przetwornik głośnika o średnicy 15 mm — optymalny komfort noszenia
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Dźwięk
• System akustyczny: Półotwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 6–23 500 Hz
• Impedancja: 16 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 105 dB
• Średnica głośnika: 8,6 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 0,3 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym 

złotem
• Typ przewodu: OFC

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10,2 x 15,5 x 3,2 cm
• Waga netto: 0,015 kg

• Waga brutto: 0,0655 kg
• Ciężar opakowania: 0,0505 kg
• EAN: 87 12581 44397 9
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

46,6 x 43 x 37,6 cm
• Waga netto: 1,44 kg
• Waga brutto: 9,036 kg
• Ciężar opakowania: 7,596 kg
• EAN: 87 12581 44399 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 96

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

20,4 x 11,1 x 17,2 cm
• Waga netto: 0,09 kg
• Waga brutto: 0,494 kg
• Ciężar opakowania: 0,404 kg
• EAN: 87 12581 44398 6
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
•
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