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SHL9700
Ακριβής ήχος, αυτόματη εφαρμογή

Με πολυτελή FloatingCushions
Ελαφρύ περίβλημα από αλουμίνιο και με δυνατότητα επίπεδης αναδίπλωσης, για κορυφαία 

μουσική ψυχαγωγία κατά τις μετακινήσεις σας. Τα ηχεία επιπέδου στούντιο των 40 χιλ. διαθέτουν 

πολυτελή FloatingCushions που επιτρέπουν την πλήρη προσαρμογή των ακουστικών σε πολλές 

κατευθύνσεις, δημιουργούν κορυφαίο ήχο και προσφέρουν φυσική εφαρμογή.

Για εξαιρετική μουσική απόλαυση
• Ακριβής ήχος από εξαιρετικής ποιότητας ηχείο
• Οι οδηγοί ηχείων 40 χιλ. προσφέρουν εξαιρετική απόδοση ήχου

Σχεδιασμένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
• Άνετη και φυσική εφαρμογή, με τα πολυτελή FloatingCushions που διαθέτουν επένδυση 
από μαλακό αφρολέξ

• Εξαιρετικά μαλακά επικαλύμματα αυτιών με απομόνωση ήχου
• Ελαφριά αλλά ανθεκτικά ακουστικά με περίβλημα αλουμινίου

Πάντα έτοιμα
• Εύκολη φορητότητα, χάρη στη σχεδίαση επίπεδης αναδίπλωσης
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
• Επίχρυσο βύσμα 24k που εξασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη σύνδεση



 Πολυτελή FloatingCushions

Η πρωτοποριακή και πολυτελής σχεδίαση των 
FloatingCushion επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση 
των ακουστικών σε πολλαπλές κατευθύνσεις, 
χωρίς να απαιτείται η παραδοσιακή δομή C. Το 
αποτέλεσμα είναι άνετη σχεδίαση που 
εξασφαλίζει άριστη σταθερότητα, εφαρμόζοντας 
μια ομοιόμορφα κατανεμημένη πίεση στο κεφάλι 
και τα αφτιά του χρήστη και γράφοντας ιστορία 
στο θέμα της άνεσης και της εφαρμογής.

Ακριβής ήχος
Οι κορυφαίοι οδηγοί προσφέρουν ακριβή ήχο, με 
τα πιο βαθιά και πλούσια μπάσα και πεντακάθαρα 
πρίμα σε κάθε μουσικό κομμάτι

Σχεδίαση επίπεδης αναδίπλωσης

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, μπορείτε 
να τα διπλώσετε, για εύκολη μεταφορά και 
αποθήκευση

Άνεση που διαρκεί

Τα πολυτελή εξαιρετικά μαλακά επικαλύμματα 
αυτιών σας επιτρέπουν να φοράτε τα ακουστικά 
σας όσες ώρες θέλετε με απίστευτη άνεση.

Ανθεκτικός σχεδιασμός από αλουμίνιο

Το αλουμίνιο είναι ελαφρύ, γερό και διαθέτει 
εμφάνιση που αναδεικνύει το μοντέρνο σχέδιο 
των ακουστικών

Οδηγοί ηχείων 40 χιλ.
Με δυναμικούς οδηγούς ηχείων 40 χιλ., αυτά τα 
ακουστικά προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία 
κρυστάλλινου ήχου, συνδυασμένη με μια 
εξαιρετική απόδοση μπάσων.

Καλώδιο 1,2 μέτρων
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την 
ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου 
θέλετε.

Επίχρυσο βύσμα 24k
Αποκτήστε τη βεβαιότητα ότι το επίχρυσο 
φινίρισμα του βύσματος εξασφαλίζει πιο 
αξιόπιστη σύνδεση για καλύτερη ποιότητα ήχου.
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Προδιαγραφές
Ήχος
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 101 dB
• Συχνότητα απόκρισης: 18 - 23 000 Hz
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

15,5 x 17,5 x 7,4 εκ.
• Βάρος: 0,1445 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 69 23410 71016 8
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 20 x 5,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,296 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,1455 κ.
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Καθαρό απόβαρο: 0,1505 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,118 κ.
• GTIN: 1 69 23410 71016 5
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

21,5 x 18,3 x 21,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,4365 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 0,6815 κ.
•
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