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SHM3560
Kvalitní přenos hlasu

Lehká a pohodlná
Tato náhlavní souprava poskytuje čistou reprodukci zvuku i hlasu pro vás i ostatní. Její lehké 
provedení přispívá k pohodlí a dlouhodobému nošení. Disponuje možností ztlumení a ovládání 
hlasitosti přímo na kabelu, který je kompatibilní se všemi notebooky s konektorem 3,5 mm.

Čistý zvuk
• 32mm reproduktory poskytují čistý zvuk

Pohodlné pro delší dobu používání
• Nastavitelný lehký design zajišťuje dlouhodobé pohodlí při nošení

Kvalitní přenos hlasu
• Mikrofon s nastavitelným a otočným ramenem a potlačením hluku

Ovládání vždy po ruce
• Ovládání ztlumení a hlasitosti přímo na kabelu pro rychlejší úpravu

Kompatibilní s notebooky s jediným konektorem
• Kombinovaný konektor pro použití s jedním 3,5mm konektorem



 32mm reproduktory pro čistý zvuk

Akusticky vyladěné 32mm neodymové reproduktory 
zajišťují absolutní čistotu zvuku

Nastavitelný lehký design

Lehký design sluchátkového oblouku zajišťuje 
pohodlné nošení po delší dobu bez pocitu tlaku nebo 
horka.

Mikrofon s potlačením hluku

Nastavitelný a otočný mikrofon s potlačením hluku 
umožňuje zachytit váš hlas čistě a bez okolního 
hluku.

Kombinovaný konektor
Kombinovaný konektor zajišťuje kompatibilitu 
s notebooky opatřenými kombinovaným 
konektorem pro sluchátka a mikrofon. Umožňuje 
vám také si užít hudbu (a chatování) z dalších 
vybraných zařízení s jedním 3,5mm konektorem.

Ovládaní ztlumení a hlasitosti přímo na 
kabelu

Praktické ovládací prvky pro ztlumení a hlasitost 
umožňují provést rychlé nastavení
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Specifikace
Design
• Způsob nošení: Sluchátkový oblouk

Zvuk
• Akustický systém: Polootevřený
• Membrána: Ferit
• Typ magnetu: NdFeB
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Maximální příkon: 10 mW
• Pouzdro mikrofonu: 6 mm
• Citlivost: 98 dB
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Typ: Dynamický
• Citlivost mikrofonu: -45 +/- 3 dB

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 2m
• Konektor: 1 x 3,5 mm
• Typ kabelu: Měď

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

14,8 x 16,7 x 5,5 cm
• Hmotnost: 0,0855 kg

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 22,2 x 5,7 cm
• Hrubá hmotnost: 0,1576 kg
• Čistá hmotnost: 0,0855 kg
• Hmotnost obalu: 0,0721 kg
• EAN: 87 12581 62621 1
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,152 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 24,5 x 21,3 x 22 cm
• Čistá hmotnost: 0,5130 kg
• Hmotnost obalu: 0,6390 kg
• Počet spotřebitelských balení: 6
• GTIN: 1 87 12581 62621 8
•
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