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Na uši
Kompaktné skladanie

SHL3850NC
Viac zvuku, menej hluku

výkonné basy
Ponorte sa do svojej hudby vďaka inovatívnej technológii aktívneho potláčania hluku 
ActiveShield™. Vankúšiky slúchadiel znižujú tlak na ucho a zaručujú tak dlhodobé pohodlie pri 
nosení a kompaktný dizajn sklopných slúchadiel je ideálny na prenášanie a jednoduché skladovanie.

Umenie potláčania hluku
• Technológia ActiveShield™ na potláčanie hluku znižuje hluk až o 97 %

Výkonný zvuk
• 32 mm neodýmiové budiče pre bohaté basy
• Uzavretý dizajn bráni prieniku hluku a zaručuje protihlukovú izoláciu

Užite si v živote viac pohodlia
• Štíhly a kompaktný dizajn sklopných slúchadiel pre jednoduché prenášanie



 32 mm budiče s vysokým rozlíšením

Precízne navrhnuté 32 mm neodýmiové budiče spolu 
s uzavretým dizajnom akustického systému a tesným 
prekrytím ucha reprodukujú zvuk s bohatými basmi.

Dizajn s uzavretou zadnou časťou

Precízne navrhnuté 32 mm neodýmiové budiče spolu 
s uzavretým dizajnom akustického systému a tesným 
prekrytím ucha reprodukujú vynikajúci a pôsobivo 
precízny zvuk.

Kompaktné skladanie

Štíhly a kompaktný dizajn sklopných slúchadiel pre 
jednoduché prenášanie na cestách.

ActiveShield™

Technológia ActiveShield™ na potláčanie hluku je 
vybavená mikrofónmi s príjmom zvuku zozadu, ktoré 
sa používajú na potláčanie nízkych frekvencií. Dokáže 
rozpoznať okolitý hluk, obrátiť smer zvukovej vlny 
a efektívne ju potlačiť a zmeniť tak hluk v pozadí na 
ticho.
SHL3850NC/00

Technické údaje
Zvuk
• Akustický systém: Uzatvorený
• Frekvenčná odozva: 10 – 22 000 Hz
• Impedancia: 16 Ohmov
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Maximálny príkon: 30 mW
• Citlivosť: 105 dB
• Priemer reproduktora: 32 mm

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

Príkon
• Doba prehrávania hudby: 40* hod
• Pohotovostný čas: 50* hod.
• Typ batérie: AAA

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 2,161 lb
• Hmotnosť brutto: 0,98 kg
• GTIN: 1 69 25970 70556 8
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 20,3 x 16 2 x 21,6 cm
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 8,0 x 6,4 x 8,5 palec
• Hmotnosť netto: 1,157 lb
• Hmotnosť netto: 0,525 kg
• Počet používateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,455 kg
• Hmotnosť obalu: 1,003 lb

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 20 x 5 cm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 7,7 x 7,9 x 2,0 palec
• EAN: 69 25970 70556 1
• Hmotnosť brutto: 0,282 kg
• Hmotnosť brutto: 0,622 lb
• Hmotnosť netto: 0,386 lb
• Hmotnosť netto: 0,175 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Hmotnosť obalu: 0,236 lb
• Hmotnosť obalu: 0,107 kg
• Typ policového umiestnenia: Obidve
•
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