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Drivere 32 mm/parte posterioară 

închisă

Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
Pliere

SHL4400BK
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arte compacte. Sunet clar.

redibil de uşoare şi de puternice. Suple şi fluide, căştile Ultrlite sunt proiectate să fie 
reu în mişcare. Oferind un sunet clar, se pliază compact, ceea ce le face ideale pentru 

portabilitate uşoară.

Claritate pură
• Drivere pentru boxe de 32 mm cu putere ridicată, pentru sunet clar

Design elegant
• Bucură-te de muzică fără fire încâlcite, cu un design plat al cablului
• Pliere compactă, pentru portabilitate ușoară

Confort autentic
• Pernuţele moi pentru urechi asigură confortul în cazul utilizării prelungite
• Design foarte ușor și extrem de subţire



 Sunet clar

Driverele înclinate de 32 mm cu putere ridicată 
reproduc sunetul clar, desăvârșit și basul puternic, 
profund.

Cablu dispus ordonat

Un cablu plat îţi menţine căștile fără fire încâlcite, iar 
reducerea suplimentară a uzurii asigură rezistenţa 
cablului.

Pernuţe ergonomice

Pernuţele moi pentru urechi și driverele înclinate 
sunt ideale pentru confortul în cazul utilizării 
prelungite.

Confort, cu greutate redusă

Design foarte ușor și extrem de subţire, pentru un 
confort complet în mișcare.

Pliere

Pliere compactă, pentru portabilitate ușoară.
SHL4400BK/00

Specificaţii
Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Răspuns în frecvenţă: 9 - 23 000 Hz
• Tip magnet: Neodim
• Sensibilitate: 103 dB
• Diametru difuzor: 32 mm
• Putere maximă de intrare: 40 mW
• Impedanţă: 24 ohm

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: unilateral
• Lungime cablu: 1,2 m
• Finisaj conector: cromat

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Număr de produse incluse: 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 21 x 3,5 cm
• Greutate brută: 0,154 kg
• Greutate netă: 0,078 kg
• Greutate proprie: 0,076 kg
• EAN: 69 25970 71142 5

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie exterioară (L x L x Î): 22,5 x 21 x 23,5 cm
• Greutate brută: 1,12 kg
• Greutate netă: 0,468 kg
• Greutate proprie: 0,652 kg
• GTIN: 1 69 25970 71142 2
•
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