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SHL8500
Könnyű és kényelmes

Nagy teljesítményű hang
A nagy teljesítményű, könnyű és kényelmes fejpántos fejhallgató a teljesítmény, a 
praktikum és a mutatós kialakítás együttesét nyújtja. Vigye magával, és élvezze mindenütt 
a fantasztikus hangminőséget!

Zene füleinek
• Élvezze az osztályelső termék optimális hangminőségét
• A 24 karátos arannyal borított dugó ultra megbízható kapcsolatot nyújt
• A neodímium hangsugárzók tiszta, kiegyensúlyozott hangátadásra képesek
• Nyílt kialakítás a térbeli hangélményhez

Az Ön stílusához készült
• Az ultrakönnyű fejpánt tökéletes kényelmet nyújt
• Nő a komfort hosszú viselés esetén is
• Különlegesen puha fejhallgató-fülpárna a kivételes kényelemért

Mindig készen áll
• A 1,5 méteres kábelnek köszönhetően a lejátszót táskájába is teheti.
• Kiemelten jól hordozható az extra könnyű anyag jóvoltából.
 



 24 karátos arannyal borított dugó
Biztos lehet benne, hogy az arany borítás a dugón 
sokkal megbízhatóbb és jobb minőségű audió 
kapcsolatot nyújt Önnek.

Ultrakönnyű kivitel
A vékony, ultrakönnyű rozsdamentes acél fejpánt 
olyan könnyű, hogy alig fogja észrevenni, hogy viseli.

Kényelmesen viselhető
A fejhallgató a fülének megfelelő formára lett 
tervezve, hogy kényelmesebb legyen, és hosszabban 
tudja viselni.

1,5 méter hosszú kábel
Ideális kábelhossz, melynek köszönhetően szabadon 
mozoghat, és eldöntheti, hogy hová viszi audió 
készülékét.
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• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Hangtekercs: CCAW
• Membrán: Mylar kúpos
• Frekvenciaátvitel: 10 - 28 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális energiabemenet: 50 mW
• Érzékenység: 105 dB
• Hangszóró átmérő: 40 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Egyoldalas
• Kábelhosszúság: 1,5 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 karátos aranybevonatú
• Kábel típusa: OFC

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,6 x 24,7 x 5,7 cm
• Bruttó tömeg: 0,22 kg
• Nettó tömeg: 0,085 kg
• Önsúly: 0,135 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 7,4 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

44,4 x 39,2 x 53,6 cm
• Nettó tömeg: 2,04 kg
• Önsúly: 5,36 kg

Belső karton
• Bruttó tömeg: 1,61 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

37,4 x 21,6 x 25,6 cm
• Nettó tömeg: 0,51 kg
• Önsúly: 1,1 kg
•
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