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SHM7500
Ultiem persoonlijk plezier

Professionele luidspreker van 40 mm
Indrukwekkende geluidsweergave en -overdacht is het kenmerk van de SHM7500-
stereohoofdtelefoon. 40mm-luidsprekers en omnidirectionele microfoon brengen PC-
muziek, -video en -conversatie naar een professioneel niveau. Geluid komt tot leven!

Geluid van topklasse
• Geniet van optimale prestaties en een optimale geluidskwaliteit
• De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming

Duidelijke spraaktransmissie
• Mute- en volumeregeling in het snoer
• Rondom ontvangend ontwerp vangt geluid uit alle richtingen op

Eenvoudig en comfortabel om te dragen
• Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons
• Stel de pasvorm in voor extra comfort bij langer gebruik
 



 Uitstekende geluidskwaliteit
Het akoestische ontwerp en de uitstekende drivers 
leveren optimale audioprestaties.

Luidspreker van 40 mm
De luidspreker van 40 mm is gemaakt van 
samengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en 
krachtig bestanddeel dat geluid zonder hoorbare 
vervorming weergeeft.

Mute- en volumeregeling in het snoer
Demp uw stem of pas het volume aan zonder dat u 
naar het audio-apparaat hoeft te gaan.

Rondom ontvangend ontwerp
De sensor van deze microfoon is even gevoelig voor 
geluid vanuit elke richting.

Comfortabele oorkussens
De speciale vorm en luxe materialen die voor de 
oorkussens worden gebruikt, zorgen voor een 
perfecte pasvorm en een optimaal comfort. Ze 
voorkomen dat er geluid verloren gaat en 
verbeteren tevens de basprestaties. De oorkussens 
zijn zo gevormd, dat ze perfect om uw oor passen.

Instelbaar comfortniveau
Deze unieke hoofdbandconstructie geeft u, ongeacht 
uw persoonlijke voorkeur, altijd een comfortabele 
pasvorm. De hoogte kan worden ingesteld, zodat u 
de hoofdtelefoon veel langer op comfortabele wijze 
kunt dragen.
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Geluid
• Frequentierespons: 20 - 20.000 Hz
• Magneettype: Neodymium
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Type: Dynamisch
• Gevoeligheid van de microfoon: 50 - 15000 Hz, -

42 dB+/-3 dB

Connectiviteit
• Kabellengte: 3 m
• Aansluiting: 2 x 3,5 mm
• Type kabel: Koper

Gemak
• Volumeregeling

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,6 x 24,5 x 7,2 cm
• Brutogewicht: 0,282 kg
• Nettogewicht: 0,132 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,15 kg

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 44,6 x 21,6 x 25,6 cm
• Brutogewicht: 2,06 kg
• Nettogewicht: 1,7 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,36 kg

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 47 x 45 x 54 cm
• Brutogewicht: 9,6 kg
• Nettogewicht: 8,26 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,34 kg
•
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