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Căști

Drivere 32 mm/parte posterioară 

închisă

Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
Pliere

SHL5000
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entru dragostea faţă de muzică
riunde mergeţi!
este căşti sunt concepute pentru a vă bucura de muzică oriunde mergeţi. Pernuţele 
i vă permit să ascultaţi în continuare melodiile dvs. preferate. Calitatea extraordinară 
unetului vă oferă o nouă experienţă de ascultare.

Veţi uita că le purtaţi!
• Banda de susţinere din oţel permite fixarea rapidă pe cap
• Banda de suspensie ușoară crește confortul și crește rezistenţa
• Pernuţe moi pentru urechi astfel încât să puteţi asculta în continuare

Pentru dragostea faţă de muzică
• Driverele de difuzoare de 32 mm oferă sunete excelente, cu un bas profund
• Izolarea zgomotului pentru muzică pură

Oriunde mergeţi
• Cablu de 1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior
• Căștile se pliază pentru depozitare și transport ușoare



 pernuţe moi pentru urechi
Pernuţe moi din piele pentru urechi astfel încât să vă 
puteţi asculta în continuare melodiile preferate.

Bandă de suspensie ușoară
Bandă de suspensie din material ușor

Pliere
Căștile se pliază pentru depozitare și transport 
ușoare

Izolarea zgomotului
Pernuţe moi care vă acoperă urechea în mod 
inteligent pentru a bloca orice zgomot ambiant.

Cablu de 1,2 m
Cablul care vă permite să purtaţi playerul așa cum 
doriţi.

Potrivire perfectă pe cap
Banda subţire de oţel este ușoară, dar rezistentă, și 
menţine căștile în poziţia optimă pe cap, fără a adăuga 
greutate suplimentară.

Drivere de difuzoare de 32 mm
Driverele de difuzoare de 32 mm oferă sunete 
excelente, cu un bas profund
SHL5000/00
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Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• Diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 9 - 24.000 Hz
• Impedanţă: 24 Ohm
• Putere maximă de intrare: 40 mW
• Sensibilitate: 104 dB
• Diametru difuzor: 32 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
• Tip cablu: OFC

Cutie exterioară
• Greutate brută: 0,68 kg
• Greutate brută: 1,499 lb
• GTIN: 1 48 95185 62365 5

• Cutie exterioară (L x L x Î): 9,8 x 5 x 8 inch
• Cutie exterioară (L x L x Î): 24,9 x 12,8 x 20,4 cm
• Greutate netă: 0,357 kg
• Greutate netă: 0,787 lb
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,323 kg
• Greutate proprie: 0,712 lb

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

17,2 x 22,5 x 3,6 cm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

6,8 x 8,9 x 1,4 inch
• EAN: 48 95185 62365 8
• Greutate brută: 0,169 kg
• Greutate brută: 0,373 lb
• Greutate netă: 0,263 lb
• Greutate netă: 0,119 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Greutate proprie: 0,11 lb
• Greutate proprie: 0,05 kg
•
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