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Krištáľová čistota
• Vysoko výkonné 32 mm budiče reproduktora pre čistý zvuk

Moderný dizajn
• Vychutnajte si hudbu bez pomotaných káblov vďaka plochému dizajnu kábla
• Jednoduché prenášanie vďaka skladaniu naplocho

Skutočné pohodlie
• Mäkké ušné vankúšiky umožňujú pohodlné dlhodobé nosenie
• Ultra ľahký a super štíhly dizajn



 Čistý zvuk

Vysoko výkonné 32 mm naklonené budiče vytvárajú 
čistý a ostrý zvuk a hlboké, bohaté basy.

Kábel zabraňujúci pomotaniu

Plochý kábel zabraňuje pomotaniu slúchadiel a 
prídavný uvoľňovač napätia zabezpečuje odolnosť 
kábla.

Ergonomické vankúšiky

Mäkké ušné vankúšiky a naklonené budiče sú ideálne 
pre pohodlné dlhodobé nosenie.

Ľahký komfort

Ultra ľahké a super štíhle pre dokonalé pohodlie na 
cestách.

Skladanie naplocho

Jednoduché prenášanie vďaka skladaniu naplocho.
SHL4400BK/00

Technické údaje
Zvuk
• Akustický systém: Uzatvorený
• Frekvenčná odozva: 9 – 23 000 Hz
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Citlivosť: 103 dB
• Priemer reproduktora: 32 mm
• Maximálny príkon: 40 mW
• Impedancia: 24 ohm

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: jednostranné
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Vyhotovenie konektorov: pochrómované

Rozmery balenia
• Typ balenia: Balenie blister
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ policového umiestnenia: Obidve
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 21 x 3,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,154 kg
• Hmotnosť netto: 0,078 kg
• Hmotnosť obalu: 0,076 kg
• EAN: 69 25970 71142 5

Vonkajší kartón
• Počet používateľských balení: 6
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 22,5 x 21 x 23,5 cm
• Hmotnosť brutto: 1,12 kg
• Hmotnosť netto: 0,468 kg
• Hmotnosť obalu: 0,652 kg
• GTIN: 1 69 25970 71142 2
•
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