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SHE9703
Ακριβής κατευθυντικός ήχος

Σχεδιασμός Angletube
Ο εργονομικός σχεδιασμός των ακουστικών Angletube οφείλεται σε πλήρη κατανόηση 
του συστήματος του αυτιού. Προσαρμόζονται φυσικά σε κάθε τύπο αυτιού και 
κατευθύνουν ακριβή ήχο απευθείας στο τύμπανο για μουσική χωρίς παραμόρφωση.

Πάντα έτοιμα
• Το καλώδιο επέκτασης προσφέρει επιπλέον μήκος καλωδίου για άνεση.
• Χρήσιμη θήκη με φερμουάρ για πρακτική φύλαξη των ακουστικών και του καλωδίου.

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

Για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης
• Ιδιαίτερα μαλακά καλύμματα για τα αυτιά για απόλυτη άνεση
• Ξεκούραστα ακουστικά από καουτσούκ σιλικόνης για άνεση που διαρκεί
• Εργονομικός ενδώτιος σχεδιασμός για βέλτιστη άνεση και άψογη εφαρμογή



 Ιδιαίτερα μαλακά καλύμματα για τα 
αυτιά
Το ιδιαίτερα μαλακό υλικό από καουτσούκ των 
καλυμμάτων είναι υπέροχο στην αφή και 
προσαρμόζει εύκολα στο αυτί. Τα ενδώτια 
ακουστικά δεν ήταν ποτέ πριν τόσο άνετα.

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 άνεση που διαρκεί
Τα ακουστικά κατασκευάζονται από ένα 
εξαιρετικά μαλακό υλικό από σιλικόνη, υπέροχο 
στην αφή που προσαρμόζεται εύκολα στο αυτί. 
Δεν θα θέλετε να τα βγάλετε από πάνω σας.

Για άψογη και φυσική εφαρμογή
Ο ακουστικός αγωγός υπό γωνία είναι εργονομικά 
σχεδιασμένος σύμφωνα με την ανατομία του 
ανθρώπινου αυτιού. Χάρη στην άψογη και άνετη 
εφαρμογή του, ξεχνάτε ότι τον φοράτε.

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.

Προσφέρει επιπλέον μήκος καλωδίου
Με το επιπλέον μήκος καλωδίου που παρέχεται 
χάρη στο καλώδιο επέκτασης, έχετε μεγαλύτερη 
ελευθερία κινήσεων χωρίς να χρειάζεται να 
μεταφέρετε και την πηγή του ήχου. Μπορείτε 
ακόμα να προσαρμόσετε το μήκος του καλωδίου 
ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Για πρακτική αποθήκευση των 
ακουστικών
Αυτή η πολυτελής, μικρή θήκη με φερμουάρ δεν 
είναι μόνο μοντέρνα αλλά χρησιμεύει και για την 
πρακτική αποθήκευση των ακουστικών και του 
καλωδίου, όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

αναπαραγωγή μεγάλου εύρους 
συχνοτήτων
Οι οδηγοί ηχείων με ακουστικό συντονισμό είναι 
προσεχτικά σχεδιασμένοι να αναπαράγουν το 
μεγαλύτερο δυνατό εύρος συχνοτήτων σε 
οποιαδήποτε εγγραφή, αποδίδοντας βαθιά και 
πλούσια μπάσα αλλά και ευκρινή πρίμα σε κάθε 
μουσικό κομμάτι που ακούτε

Για τα βαθύτερα και πλουσιότερα 
μπάσα
Τα ανοίγματα αέρα Turbo Bass επιτρέπουν την 
κίνηση του αέρα αποδίδοντας πιστή 
αναπαραγωγή των βαθύτερων και πλουσιότερων 
μπάσων.
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Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Άνοιγμα
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 6 - 23 500 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 103 dB
• Διάμετρος ηχείου: 8,6 χιλ.
• Τύπος: Δυναμική

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 0,6 m + 0,6 m
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: Επίχρυση 24 k
• Τύπος καλωδίου: OFC

Αξεσουάρ
• Θήκη μεταφοράς: ναι
• Καλώδιο επέκτασης: ναι

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 45130 1

• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Μικτό βάρος: 1 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

27,6 x 24,3 x 14 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,324 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,676 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 45131 8
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 96
• Μικτό βάρος: 17,28 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

57 x 50,5 x 58,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 5,184 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 12,096 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 45129 5
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

10,2 x 22 x 3,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,116 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,054 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,062 κ.
•
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