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SHH7810
Hassas ses çıkışı

cep telefonunuz için
Etkili hoparlörler derin ve net bas ve hassas ses çıkışı sağlar. Entegre mikrofon sesinizi daha 
net alır. Kablo üzerindeki uzaktan kumandayla ses düzeyini ve aramaları kontrol ederek, 
konforu artırırsınız. Saatlerce müzik keyfi yapabilir, istediğiniz kadar konuşabilirsiniz.

Kaliteli sesten keyif alın
• Açılı Akustik Borular yönlü ve kusursuz sesler iletir
• Düșük ses seviyesinde kaliteli ses için üstün gürültü izolasyonu

Üstün Kullanım Rahatlığı
• Ergonomik Açılı Akustik tasarım, kulaklığın kulağınıza rahatlıkla oturmasını sağlar
• Son derece yumușak silikon kapakların 3 farklı boyu ideal uyum sağlar
• Yumușak silikon yastıklar kulaklarınıza hafifçe oturur

Daha uzun süre kullanabilirsiniz
• Dıșarıda kullanım için ideal olan 1,2m uzunluğunda kablo
• Dayanıklılığı artıran kauçuk kablo emniyeti

Sizin için tasarlanmıștır
• Hassas ve șık mikrofonla sesiniz net bir șekilde alınır
• Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm için 3,5 mm fiș
• Nokia, Sony Ericsson, Samsung için ekstra 3,5 mm fiș
• Kablo üzeri ses ve arama kumandası



 En yönelimli ses için
Açılı Akustik sistemi, hoparlörden gelen ses 
dalgalarının tam olarak ve en yüksek netlikte kulak 
zarına yönlenmesi için kulak kanalı kıvrımına uygun 
olarak tasarlanmıștır

Düșük ses seviyesinde en iyi ses için
Artık gürültülü yerlerden geçerken sesi açmanız 
gerekmeyecek. Açılı Akustik Boruları ve kulağa 
mükemmel oturan kulaklıklar, arka plan gürültüsünü 
önemli oranda azaltarak düșük ses seviyesinde bile 
aynı ses kalitesini ve daha uzun bir pil ömrü sağlar.

Kulağa uyan tasarım
İnsan kulağının anatomisine dayanan Açılı Akustik 
modeldeki 15 derecelik hafif eğimli tasarımın 
mükemmelliği, doğal bir uyum ve üstün rahatlık 
sağlar.

Son derece yumușak 3 boy silikon kapak
Üç farklı boyu (küçük, orta ve büyük) olan 
değiștirilebilir kulak kapakları, her kullanıcı için 
kișiselleștirilmiș bir uyum sağlar. Ayrıca, uzun süreli 
dinlemede en büyük rahatlığı sağlamak için son 
derece yumușak silikondan yapılmıșlardır.

Yumușak silikon yastıklar
Yumușak silikon yastıkları kulaklarınıza hafifçe 
otururarak saatler süren bir rahatlık sağlar

1,2 m kablo
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren 
ideal kablo uzunluğu.

Kauçuk kablo emniyeti
Ürün ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo 
arasındaki yumușak kauçuk, kablo bağlantısını sürekli 
bükülmeye bağlı hasarlara karșı korur.

Hassas ve șık mikrofon
Hassas ve șık mikrofonla sesiniz net bir șekilde alınır

3,5 mm stereo konnektör
Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola ve Palm için 
3,5 mm stereo konnektör

Ekstra 3,5 mm konnektör
Nokia, Sony Ericsson ve Samsung için ekstra için 3,5 
mm stereo konnektör

Kablo üzeri ses ve arama kontrolü

Ses düzeyini değiștirmek mi istiyorsunuz? Gelen 
aramayı kabul etmek veya reddetmek mi 
istiyorsunuz. Bu kumandada ses ve arama kontrolleri 
var. Bu kulaklık sayesinde kontrol parmaklarınızın 
ucunda!
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İç Karton
• EAN: 87 12581 55528 3
• Brüt ağırlık: 0,246 kg
• İç karton (L x G x Y): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Net ağırlık: 0,054 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 0,192 kg

Dıș Karton
• EAN: 87 12581 55527 6
• Brüt ağırlık: 2,347 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Net ağırlık: 0,432 kg
• Ambalaj sayısı: 24
• Dara ağırlığı: 1,915 kg

Ambalaj boyutları
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 17,2 x 3 cm
• EAN: 69 23410 70394 8
• Brüt ağırlık: 0,065 kg
• Net ağırlık: 0,018 kg
• Dara ağırlığı: 0,047 kg

Bağlanabilirlik
• Kablo Bağlantısı: Simetrik
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konnektör: 3,5 mm stereo
• Konnektör kaplaması: 24k Altın Kaplama
• Mikrofon: Dahili mikrofon
• Kablo tipi: FC

Kullanılabilirlik
• Ses kontrolü

Ses
• Akustik sistem: Kapalı
• Diyafram: Mylar dome
• Frekans tepkisi: 6 - 23 500 Hz
• Empedans: 16 Ohm
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Maksimum güç giriși: 50 mW
• Hassasiyet: 96 dB
• Hoparlör çapı: 8,6 mm
• Tip: Dinamik
• Ses bobini: CCAW
•
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