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Czarny

SHM3560
Wyraźny dźwięk

Przyjemnie lekkie
Ten zestaw słuchawkowy oferuje czysty dźwięk i wyraźne brzmienie głosu. Lekka konstrukcja pozwala 

na wygodne korzystanie przez długi czas. Zestaw jest wyposażony w pilota sterującego wyciszaniem i 

głośnością umieszczonego na przewodzie, a pojedyncze złącze 3,5 mm gwarantuje zgodność z różnymi 

modelami laptopów.

Wyraźne brzmienie
• 32-milimetrowe przetworniki zapewniają wyraźny dźwięk

Komfort podczas długiego słuchania
• Regulowana, lekka konstrukcja zapewnia wygodę podczas długiego noszenia

Wyraźny dźwięk
• Regulowany i obracany mikrofon z wysięgnikiem, wyposażony w funkcję redukcji szumów

Łatwa regulacja
• Regulator głośności umieszczony na przewodzie umożliwia szybką zmianę ustawień

Zgodność z laptopami z pojedynczym gniazdem
• Wielofunkcyjna wtyczka pasująca do pojedynczego gniazda 3,5 mm



 32-milimetrowe przetworniki 
zapewniające wyraźny dźwięk

Akustycznie dostrojone, neodymowe przetworniki 
o średnicy 32 mm gwarantują doskonały, wyrazisty 
dźwięk

Regulowana, lekka konstrukcja

Lekka konstrukcja pałąka pozwala wygodnie nosić 
słuchawki przez długi czas — bez uczucia nacisku czy 
nadmiernego nagrzewania się słuchawek.

Mikrofon z funkcją redukcji szumów

Regulowany i obracany mikrofon z funkcją redukcji 
szumów sprawia, że brzmienie głosu jest wyraźne, a 
odgłosy otoczenia zostają wytłumione.

Wielofunkcyjna wtyczka
Wielofunkcyjna wtyczka gwarantuje zgodność z 
laptopami wyposażonymi w jedno gniazdo dla 
słuchawek i mikrofonu. Umożliwia ona również 
słuchanie muzyki i prowadzenie rozmów na czacie za 
pośrednictwem innych urządzeń z pojedynczym 
gniazdem 3,5 mm.

Regulator głośności i wyciszenie na 
przewodzie

Wygodny regulator głośności umieszczony na 
przewodzie umożliwia szybką zmianę ustawień
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Dane techniczne
Wzornictwo
• Sposób noszenia: Pałąk na głowę

Dźwięk
• System akustyczny: Półotwarte
• Membrana: Ferryt
• Rodzaj magnesu: NdFeB
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 10 mW
• Wkładka mikrofonu: 6 mm
• Czułość: 98 dB
• Średnica głośnika: 32 mm
• Typ: Dynamiczne
• Czułość mikrofonu: -45 dB +/-3 dB

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 2 m
• Złącze: 1 x 3,5 mm
• Typ przewodu: Miedziany

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

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

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 22,2 x 5,7 cm
• Waga brutto: 0,1576 kg
• Waga netto: 0,0855 kg
• Ciężar opakowania: 0,0721 kg
• EAN: 87 12581 62621 1
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,152 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

24,5 x 21,3 x 22 cm
• Waga netto: 0,5130 kg
• Ciężar opakowania: 0,6390 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• GTIN: 1 87 12581 62621 8
•
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