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SHE9700
High Definition -ääni

Tarkka äänentoisto
Korvakanavan täydellinen tuntemus johti näiden ergonomisesti muotoiltujen 
kulmasäätökuulokkeiden kehittämiseen. Luontevasti korviin sopivat kuulokkeet 
suuntaavat tarkan äänen tärykalvoon, mikä takaa häiriöttömän musiikin.

Aina valmiina
• Jatkojohto lisää johdon pituutta.
• Kuulokkeet ja johto sopivat siististi kätevään pussiin.

Nauti äänenlaadusta
• Kuulokkeen akustinen kulmasäätö takaa tarkan äänentoiston
• Laadukas kohinanvaimennus ja erinomainen ääni hiljaisellakin äänellä.
• Tarkasti viritetyt kaiuttimet toistavat laajan taajuusalueen
• Turbo bass -ilma-aukot tekevät bassosta syvän ja täyteläisen

Käytä pidempään
• Todella pehmeät kumisuojukset takaavat uskomattoman käyttömukavuuden
• Käyttömukavuutta miellyttävillä silikonikumista valmistetuilla korvatyynyillä
• Ergonomisesti muotoillut nappikuulokkeet istuvat korvaan luonnollisesti



 Todella pehmeät kumisuojukset
Kumisuojusten erittäin pehmeä materiaali tuntuu 
todella miellyttävältä ja mukautuu korvasi muotoon. 
Korvakuulokkeet ovat nyt mukavammat kuin 
koskaan aiemmin.

Kohdistettua ääntä
Kuulokkeen akustisen kulmasäädön suunnittelussa 
on otettu huomioon ihmisen korvakanavan muoto. 
Kaiuttimen ääniaallot ohjautuvat suoraan 
tärykalvoon, ja tuloksena on paras äänentoiston taso.

Kestävää mukavuutta
Kuulokkeet on valmistettu erittäin pehmeästä 
materiaalista, joka tuntuu miellyttävältä ja istuu 
mukavasti korvalla. Kuulokkeet ovat niin mukavat, 
ettet haluaisi ottaa niitä pois.

Istuu luonnollisesti
Kuulokkeen akustisen kulmasäädön suunnittelussa 
on otettu huomioon ihmisen korvakanavan muoto. 
Kuuloke sopi korvaan niin mukavasti, ettei sitä 
huomaakaan.

Laatua pienellä äänenvoimakkuudella
Sinun ei enää tarvitse nostaa kuuluvuutta meluisassa 
ympäristössä. Kuulokkeen akustinen kulmasäätö ja 
täydellisesti istuvat nappikuulokkeet vähentävät 
taustahälyä merkittävästi. Äänenlaatu pysyy korkeana 
myös hiljaisemmalla äänenvoimakkuudella, ja akun 
käyttöaika pitenee.

Johto on entistä pitempi
Jatkojohdon ansiosta olet vapaa liikkumaan, eikä 
äänilähdettä tarvitse kantaa mukana. Johdon pituutta 
voi säätää tarpeen mukaan.

Kuulokkeet siististi säilöön
Kuulokkeet ja johto sopivat siististi ylelliseen pieneen 
pussiin.

laaja taajuusalue
Akustisesti viritetyt kaiutinohjaimet on suunniteltu 
toistamaan kaikkien tallenteiden laajimman 
mahdollisen taajuusalueen. Basso on syvä ja 
täyteläinen ja diskantti kristallinkirkas kaikessa 
musiikissa.

Syvä ja täyteläinen basso
Turbo Bass -ilma-aukot antavat ilman liikkua, jolloin 
bassoäänet toistetaan uskollisen syvästi ja rikkaasti.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: avoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 6 - 23 500 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 103 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 8,6 mm
• Tyyppi: Dynaaminen

Lisätarvikkeet
• Mukana: kuljetuskotelo
• Jatkokaapeli: 1,2 m

Liitännät
• Johtoliitäntä: kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 0,6 m + 0,6 m
• Liitin: 3,5 mm
• Liittimen pinnoitus: kultaus
• Johtotyyppi: OFC

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 1 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 27,6 x 24,3 x 14 cm
• Nettopaino: 0,324 kg
• Taara: 0,676 kg
• EAN: 87 12581 32829 0
• Kuluttajapakkausten määrä: 6

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 17,28 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 57 x 50,5 x 58,8 cm
• Nettopaino: 5,184 kg
• Taara: 12,096 kg
• EAN: 87 12581 32830 6
• Kuluttajapakkausten määrä: 96

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 10,2 x 22 x 3,5 cm
• Kokonaispaino: 0,116 kg
• Nettopaino: 0,054 kg
• Taara: 0,062 kg
• EAN: 87 12581 32828 3
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Blister-pakkaus
•
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