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Na uši

SHP2000
Vynikajúci komfort a úplná nastaviteľnosť

Pre hudbu, PC a TV
Ľahké slúchadlá na uši s nastaviteľným hlavovým mostom a mušľami na uši zabezpečujú 
vynikajúcu priľnavosť a pohodlné počúvanie

Zabudnete, že ich máte na sebe!
• Úplne nastaviteľný hlavový oblúk a mušle na uši umožňujú vynikajúce nasadenie
• Plyšové vankúšiky na uši pre pohodlie pri počúvaní

Dokonalý zážitok z počúvania
• Mušle na uši plnej veľkosti neprepustia hluk zvonku

Vždy pripravený
• Kábel s dĺžkou 2 metre, ktorý vám umožní odložiť si prehrávač do tašky



 2-metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla, ktorá vám dovolí väčšiu slobodu 
pohybu a možnosť vybrať si, kde budete nosiť vaše 
audio zariadenie.

Vynikajúce nasadenie
Úplne nastaviteľný hlavový oblúk a mušle na uši 
umožňujú vynikajúce nasadenie

Mušle na uši plnej veľkosti
Mušle na uši plnej veľkosti neprepustia hluk zvonku

Plyšové vankúšiky na uši
Plyšové vankúšiky na uši pre pohodlie pri počúvaní
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Zvuk
• Akustický systém: Voľný
• Frekvenčná odozva: 10 – 23 000 Hz
• Impedancia: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 96 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Typ magnetu: Feritový

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 2 m
• Vyhotovenie konektorov: Pokované chrómom
• Typ kábla: OFC

Príslušenstvo
• Prípojka adaptéra: 3,5-6,3 mm

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

19,5 x 24,5 x 10,7 cm

• Hmotnosť brutto: 0,341 kg
• Hmotnosť netto: 0,23 kg
• Hmotnosť obalu: 0,111 kg
• EAN: 69 23410 70684 0
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 1,39 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 34,5 x 21,5 x 24,7 cm
• Hmotnosť netto: 0,69 kg
• Hmotnosť obalu: 0,7 kg
• EAN: 87 12581 58206 7
• Počet používateľských balení: 3

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 17,5 x 19 x 9,5 cm
• Hmotnosť: 0,23 kg
•
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