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e ekstra bas güçlendirme özellikleri sayesinde SHM6100 multimedya kulaklıkla 

nlar gerçekten heyecan verici bir deneyim haline gelir. Ekstra hafifliği, konforlu 

ve ayarlanabilir mikrofonluğuyla uzun süreli kullanımda maksimum rahatlık sağlar.

li ses performansı
m hoparlör sürücüsü yüksek ses performansı sunar
vuruşu havalandırmaları, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar
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 ses iletimi için hassas yönlü mikrofon
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foru artıran son derece hafif tasarım
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Ses
• Akustik sistem: Açık
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Frekans tepkisi: 12 - 22 000 Hz
• Empedans: 24 Ohm
• Maksimum güç girişi: 100 mW
• Hassasiyet: 106 dB
• Hoparlör çapı: 32
• Tip: Dinamik
• Diyafram: mylar dome
• Hassasiyet mikrofon: 50-15000Hz, -42+/-3 dB

Bağlanabilirlik
• Kablo uzunluğu: 2 m
• Konektör: 2 x 3,5 mm
• Kablo tipi: Bakır

Güç
• Pil sayısı: 0

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Blister, Blister
• Birlikte verilen ürün sayısı: 11,269, 11,269

• EAN: 87 10895 92187 9, 87 10895 92187 9
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

17,9 x 22,3 x 75 cm
• Brüt ağırlık: 6, 6 kg
• Net ağırlık: 1, 1 kg
• Dara ağırlığı: 22,3, 22,3 kg

İç Karton
• Tüketici ambalajı sayısı: 6, 6
• EAN: 87 10895 92186 2, 87 10895 92186 2
• İç karton (L x G x Y): 38 x 87 10895 92186 

2 x 53 cm
• Brüt ağırlık: 12,302, 12,302 kg
• Net ağırlık: 38, 38 kg
• Dara ağırlığı: 1,033, 1,033 kg

Dış Karton
• Tüketici ambalajı sayısı: 48, 48
• EAN: 87 10895 92187 9, 87 10895 92187 9
• Dış karton (L x G x Y): 75 x 5,8 x 53 cm
• Brüt ağırlık: Blister, Blister kg
• Net ağırlık: 11,269, 11,269 kg
• Dara ağırlığı: 1,033, 1,033 kg
•
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