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Hörlurar med huvudband

SHL8500
Lätt och bekvämt

Kraftfullt ljud
Med de här kraftfulla, lätta och bekväma hörlurarna med huvudband får du både 
prestanda, användbarhet och en snygg design. Ta med dem överallt och upplev ett 
fantastiskt ljud hela tiden.

Musik för dina öron
• Njut av högsta möjliga prestanda och ljudkvalitet
• 24 k guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar
• Neodymium-högtalarelementen ger rent, balanserat ljud
• Öppen design för en omfattande ljudupplevelse

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Ultralätt huvudband ger bättre komfort
• Högre komfort när du lyssnar länge
• Extra mjuk huvudbandsvaddering som ger överlägsen bekvämlighet

Alltid redo
• En 1,5 meter lång sladd gör att du kan ha spelaren i väskan
• Det extra lätta materialet gör att de är bekväma att ha med sig
 



 24 k guldpläterad kontakt
Det ädla guldskiktet på kontakten ger en stabilare 
anslutning och därmed en högre ljudkvalitet.

Ultralätt design
Det tunna och lätta huvudbandet i rostfritt stål känns 
knappt på huvudet när du använder det.

Bekväm att bära
Dessa hörlurar är utformade efter örat för att ge 
högre komfort när du lyssnar längre stunder i sträck.

1,5 meter sladd
Den perfekta sladdlängden som ger dig mer 
rörelsefrihet och möjlighet att välja var du vill bära 
din ljudenhet.
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Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 10 - 28 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 105 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: Enkelsidig
• Kabellängd: 1,5 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,6 x 24,7 x 5,7 cm
• Bruttovikt: 0,22 kg
• Nettovikt: 0,085 kg
• Taravikt: 0,135 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 7,4 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 44,4 x 39,2 x 53,6 cm
• Nettovikt: 2,04 kg
• Taravikt: 5,36 kg

Inre kartong
• Bruttovikt: 1,61 kg
• Inre kartong (L x B x H): 37,4 x 21,6 x 25,6 cm
• Nettovikt: 0,51 kg
• Taravikt: 1.1 kg
•
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