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Na uši
Priedušné vankúšiky na uši
Kompaktné skladanie

SHL3265BG
Výrazné basy, ostré detaily

Slúchadlá SHL3265 poskytujú dostatočný výkon aj ašpirujúcim DJ-om. 40 mm neodýmiové budiče 
ponúkajú dynamické basy, kým vymeniteľné náušníky s funkciou monitorovania možno otočiť 
o 165°. Vďaka výkonu 2 000 mW nedochádza k skresleniu zvuku ani pri vysokej hlasitosti.

Dokonalý poslucháčsky zážitok
• 40 mm budiče reproduktorov na výkonný a dynamický zvuk
• Vysoký výkon 2000 mW, žiadne skreslenie ani pri vysokej hlasitosti
• Akusticky uzatvorený dizajn poskytuje dobrú izoláciu zvuku

Pohodlné aj pri dlhodobom používaní
• Nastaviteľné náušníky a hlavový oblúk pre dokonalé prispôsobenie tvaru hlavy
• Mäkké vankúšiky na uši s priemerom 80 mm poskytujúce komfort pri dlhšom počúvaní

Praktické a odolné
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku
• Kompaktná skladateľná konštrukcia slúchadiel s otočiteľnými koncovkami na uši
• Náušníky s 165° otočením na monitorovanie a väčšiu flexibilitu
• Testované na zaručenie odolnosti 12 000 ohybmi kábla
• Mikrofón na kábli a aktivačné tlačidlo uľahčujú konverzáciu



 1,2-metrový kábel

1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku

Vysoký výkon 2000 mW
Vysoký výkon prináša skvelý zvuk pri 
akejkoľvek hlasitosti alebo zdroji. Výsledný 
zvuk je čistý a bez skreslenia dokonca aj pri 
vysokej hlasitosti alebo vysokej hladine výkonu 
vstupného zvuku.

40 mm budič reproduktora

40 mm neodýmiové budiče reproduktorov 
poskytujú vynikajúcu čistotu zvuku s výraznými 
basmi.

Hlavový oblúk s nastaviteľnými 
náušníkmi

Nastaviteľné náušníky a hlavový oblúk sú 
navrhnuté tak, aby pohodlne sadli každému, 
takže si ani nevšimnete, že ich máte na hlave.

Akusticky uzatvorený dizajn

Systém so zatvorenou zadnou stranou izoluje 
hluk okolia za účelom vytvorenia hlbokého 
poslucháčskeho zážitku

Kompaktná skladateľná konštrukcia
Slúchadlá SHL3260 je možné v záujme 
dokonalej prenášateľnosti a jednoduchého 
skladovania sklopiť, čím poskytnú poslucháčovi 
tú najlepšiu skúsenosť za chodu. Praktický 
dizajn a starostlivo zvolené súčasti vrátane 
odolných kĺbov umožňujú s nimi ľahko 
manipulovať.

Náušníky s 165° otočením
Pri navrhovaní náušníkov týchto slúchadiel sme 
mysleli na ich využívanie ambicióznymi DJ-mi. 
Preto ich možno otáčať o 165°, čo zabezpečí 
pohodlné počúvanie pomocou jedného 
náušníka pri mixovaní skladieb. Funkcia 
otočenia môže byť užitočná aj pri bežnom 
počúvaní, keď potrebujete počuť vonkajšie 
zvuky.

Mikrofón na kábli a aktivačné tlačidlo

Mikrofón na kábli a aktivačné tlačidlo uľahčujú 
konverzáciu

Mäkké priedušné vankúšiky na uši

Mäkké podušky na uši zlepšujú priedušnosť, 
rozkladajú tlak a odvádzajú teplo, čím 
poskytujú komfort pri dlhšom nosení.

Testované 12 000 ohybmi kábla
Testované na zaručenie odolnosti 12 000 
ohybmi kábla
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 15 x 18,5 x 4,5 cm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

5,9 x 7,3 x 1,8 palec
• Hmotnosť: 0 17 kg
• Hmotnosť: 0,375 lb

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 24,3 x 21 x 23 cm
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 9,6 x 8,3 x 9,1 palec
• Hmotnosť netto: 0,51 kg
• Hmotnosť netto: 1,124 lb
• Hmotnosť brutto: 1,15 kg
• Hmotnosť brutto: 2,535 lb
• Hmotnosť obalu: 0,64 kg
• Hmotnosť obalu: 1,411 lb
• GTIN: 1 69 25970 70392 2
• Počet používateľských balení: 3

Zvuk
• Akustický systém: zatvorené
• Frekvenčná odozva: 8 – 27 000 Hz
• Impedancia: 32 Ohmov
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Maximálny príkon: 2000 mW

• Citlivosť: 107 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Membrána: PET

Dizajn
• Farba: Čierna a zlatá

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Pripojenie kábla: jednostranný kábel
• Konektor: 3,5 mm

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 22,5 x 7,5 cm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 7,7 x 8,9 x 3,0 palec
• Hmotnosť netto: 0 17 kg
• Hmotnosť netto: 0,375 lb
• Hmotnosť brutto: 0,31 kg
• Hmotnosť brutto: 0,683 lb
• Hmotnosť obalu: 0,14 kg
• Hmotnosť obalu: 0,309 lb
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Typ policového umiestnenia: Obidve
• EAN: 69 25970 70392 5
•
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