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κουστικών SHS420 εφαρµόζουν εύκολα στα αυτιά, είναι άνετα και συγκρατούν 

 στη θέση τους. Ιδανικά για δραστήρια άτοµα που µετακινούνται, αυτά τα 

νδυάζουν την ανθεκτικότητα µε την ποιότητα ήχου των ηχείων νεοδυµίου.

ική στ' αυτιά σας
γός µπάσων που αναδεικνύει τα χαµηλά µπάσα για καθαρό, ρεαλιστικό ήχο
λαύστε βέλτιστη απόδοση στην κατηγορία τους & άριστη ποιότητα ήχου

σµένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
αξη οδήγησης ηχείου 15mm που βελτιώνει την άνεση όταν το φοράτε
υστικά µε εργονοµικό σχήµα που βελτιώνουν την άνεση του χρήστη

 έτοιµα
αλώδιο 1,2 µέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
αµένει άψογα στο αυτί σας ενώ εσείς κινείστε
ρετικά ανθεκτική κατασκευή που παρατείνει τη διάρκεια ζωής
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 12 - 22 000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 15 mW
• Ευαισθησία: 100 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 15 χιλ.
• Τύπος: ∆υναµική

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: ∆ιπλή παράλληλη, 

συµµετρική
• Μήκος καλωδίου: 1,2 µ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Με επίστρωση νικελίου
• Τύπος καλωδίου: OFC

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,53 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

23,3 x 18,8 x 11,3 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,372 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,158 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 9,67 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

48,7 x 41,1 x 49,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,728 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 7,942 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

10 x 22 x 3 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,062 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,018 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,044 κ.
•
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