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HiFi sztereó fejhallgatók

SHP8900
Kiemelkedően tiszta hangzás

HiFi
A kényelmes, teljes mértékben állítható fejhallgató neodímium hangsugárzókkal 
rendelkezik, így kiemelkedően tiszta hangokat és széles frekvenciatartományt biztosít

Tökéletes hang élmény
• A 50 mm-es hangfal driver torzítás nélküli hangot nyújt
• A teljes fület eltakarja az optimális hangminőség érdekében
• Kiváló minőségű lineáris kristályos oxigén mentes rézkábel

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!
• A fülpárna kényelmessé teszi a viselést és fokozza a mélyhangvisszaadását
• A könnyen állítható fejpánt jól illeszkedik és kényelmes viseletet biztosít
• A lélegző fejpánt kényelmesebbé teszi a hosszan tartó használatot.

Mindig készen áll
• 24 karátos arannyal borított csatlakozó a megbízható kapcsolathoz
• Az egyoldalas kábel nem gubancolódik össze; ez növeli a kényelmet
• 4 m leválasztható kábel a hosszabb élettartam és könnyebb tárolás érdekében
• Egyedülálló, levehető kábelzáró mechanizmus
• Tartozék tárolótáska
 



 50 mm széles hangfal driver
Az 50 mm-es hangszórómeghajtó kompozit Mylar 
anyagból készült, az igen érzékeny, mégis nagy 
hangerő létrehozása érdekében, hang torzítás nélkül.

Ergonomikus alakú párnák
Az ergonomikus fülpárna forma és a fülpárna 
különleges minőségű anyagai gondoskodnak arról, 
hogy a fülpárna az audió szivárgás csökkenésének 
köszönhetően kényelmesen illeszkedjen és jobb 
mélyhangteljesítményt biztosítson.

LC-OFC kábel
A különlegesen tiszta rézből készült kábel csökkenti 
az átviteli veszteségeket, kiváló jelminőséget biztosít 
a fejhallgatók, és tiszta hangzást fülei számára.

Egyoldalas kábel
A kábel kényelmesen csatlakozik csak egy oldalra, 
ami csökkenti az összegubancolódást és megkönnyíti 
a feltekerését, ha eltárolja.

4 méteres leválasztható kábel
A leválasztható kábelnek köszönhetően mind a 
használat, mind a tárolás egyszerű.

Könnyen beállítható fejpánt
A könnyű beállítást lehetővé tevő mechanizmus az 
optimális teljesítmény érdekében kényelmesen 
szoros hangzárat képez a fülpárna és a fül között.

Lélegző fejpánt
Az extrán kipárnázott „automatikusan illeszkedő", 
integrált lélegző béléssel rendelkező fejpánt 
garantálja a száraz és kényelmes viseletet, hosszan 
tartó használat során is.

Egyedülálló kábelzáró mechanizmus
A hangmérnökök a legapróbb részletre is odafigyelve 
továbbfejlesztették a zárómechanizmus kialakítását, 
hogy a leválasztható kábel még véletlenül se 
lazulhasson meg.
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Hang
• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Frekvenciaátvitel: 5 - 30 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális energiabemenet: 1500 mW
• Érzékenység: 106 dB
• Hangszóró átmérő: 50 mm

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Egyoldalas
• Kábelhosszúság: 4 m
• leválasztható kábel
• Csatlakozó kivitele: 24 k aranybevonatú

Tartozékok
• Adapter dugasz: 24 karátos aranybevonatú, 3,5-6,3 

mm-es adapterdugasz
• Hordtáska: Kényelmes tartozék tárolótáska
• Tépőzáras kábelrögzítő: Tépőzáras kábelrögzítő 

tartozék

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

24 x 28,3 x 15 cm
• Bruttó tömeg: 0,78 kg
• Nettó tömeg: 0,38 kg
• Önsúly: 0,4 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 12,82 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

52,2 x 50 x 65,5 cm
• Nettó tömeg: 4,56 kg
• Önsúly: 8,26 kg

Belső karton
• Bruttó tömeg: 2,89 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 47 x 25 x 31 cm
• Nettó tömeg: 2,34 kg
• Önsúly: 0,55 kg
•
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