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SHM3560
Claritate vocală

Confort, cu greutate redusă
Aceste căşti furnizează sunet şi voce clare pentru dvs. şi ceilalţi. Designul cu greutate redusă asigură 
purtarea confortabilă îndelungată. Sunt furnizate cu dezactivarea sonorului şi controlul volumului 
pe fir şi asigură compatibilitate cu modele de laptop cu un singur conector de 3,5 mm.

Sunet clar
• Driverele de 32 m furnizează sunet clar

Confort de ascultare îndelungat
• Designul reglabil cu greutate redusă asigură confort de purtare îndelungat

Claritate vocală
• Microfon tip boom reglabil și rotativ, cu anularea zgomotului

Deţineţi întotdeauna controlul
• Dezactivarea sonorului și controlul volumului pe fir pentru reglaje rapide

Compatibile cu laptopuri cu mufă cu un singur conector
• Conector Combo pentru utilizare cu o singură mufă de 3,5 mm



 Drivere de 32 m pentru sunet clar

Driverele de 32 mm din neodim, reglate acustic 
asigură o claritate absolută a sunetului

Design reglabil cu greutate redusă

Designul cu greutate redusă al benzii de susţinere 
garantează o purtare confortabilă mai îndelungată 
fără a simţi presiune sau căldură.

Microfon cu anularea zgomotului

Microfonul reglabil și rotativ, cu anularea zgomotului 
permite preluarea clară a vocii dvs., fără zgomot 
ambiental.

Conector Combo
Conectorul combo asigură compatibilitatea cu 
laptop-uri cu mufă combinată pentru căști și telefon. 
Vă permite și să ascultaţi muzică (și să discutaţi) de la 
alte dispozitive selectate cu o singură mufă de 3,5 
mm

Dezactivarea sonorului și controlul 
volumului pe fir

Dezactivarea sonorului și controlul volumului pe fir 
confortabile permit reglaje rapide
SHM3560/10

Specificaţii
Design
• Stil de purtare: Bandă de susţinere

Sunet
• Sistem acustic: Semi-deschis
• Diafragmă: Ferită
• Tip magnet: NdFeB
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm
• Putere maximă de intrare: 10 mW
• Cartuș microfon: 6 mm
• Sensibilitate: 98 dB
• Diametru difuzor: 32 mm
• Tip: Dinamic
• Sensibilitate microfon: -45+/-3 dB

Conectivitate
• Lungime cablu: 2m
• Conector: 1 x 3,5 mm
• Tip cablu: Aluminiu

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

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

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 22,2 x 5,7 cm
• Greutate brută: 0,1576 kg
• Greutate netă: 0,0855 kg
• Greutate proprie: 0,0721 kg
• EAN: 87 12581 62621 1
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,152 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 24,5 x 21,3 x 22 cm
• Greutate netă: 0,5130 kg
• Greutate proprie: 0,6390 kg
• Număr de ambalaje: 6
• GTIN: 1 87 12581 62621 8
•
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