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Ακουστικά με κλιπ αυτιού

SHS8001
Κορυφαίος ήχος

Απόλυτη άνεση
Απολαύστε υπέροχο ήχο με απόλυτη άνεση. Αυτά τα κλιπ προσαρμόζονται στα αυτιά σας 
για απαλή αλλά εξαιρετικά ασφαλή εφαρμογή. Η δυνατότητα επιλογής τριών μεγεθών 
καλυμμάτων διασφαλίζει άψογη εφαρμογή ενισχύοντας τον κορυφαίας ποιότητας ήχο.

Για εξαιρετική μουσική απόλαυση
• Εξαιρετικά μικρός, αποδοτικός οδηγός για άψογη εφαρμογή, τέλειο ήχο
• Απομόνωση εξωτερικού θορύβου για καλύτερο ήχο σε χαμηλότερη ένταση
• Το Turbo Bass προσφέρει εξαιρετικές βαθιές & δυναμικές συχνότητες μπάσων
• Μαγνήτης νεοδυμίου που βελτιώνει την απόδοση μπάσων και την ευαισθησία
• Επίχρυσο βύσμα 24k που εξασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη σύνδεση

Σχεδιασμένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
• Εύκαμπτα ελαστικά κλιπ αυτιού για άνετη και ασφαλή εφαρμογή
• 3 εναλλάξιμα ακουστικά καουτσούκ για βέλτιστη εφαρμογή σε κάθε τύπο αυτιού
• Πίσω έξοδος καλωδίου που βελτιώνει την άνεση και την ευκολία

Πάντα έτοιμα
• Σχεδίαση κατά του απότομου τραβήγματος για έξτρα ασφαλή εφαρμογή
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο



 Εξαιρετικά μικρός, αποδοτικός οδηγός
Αυτό σημαίνει ότι απολαμβάνετε την εξαιρετική 
απόδοση ήχου των ακουστικών ακόμη και σε 
χαμηλότερες ρυθμίσεις έντασης, και επωφελείστε 
από τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Απομόνωση εξωτερικού θορύβου
Η τέλεια εφαρμογή στο εσωτερικό του αυτιού 
εμποδίζει τον ανεπιθύμητο θόρυβο περιβάλλοντος 
που μειώνει την απόλαυση της αγαπημένης σας 
μουσικής. Αυτό σημαίνει ότι απολαμβάνετε την 
εξαιρετική ποιότητα ήχου των ακουστικών ακόμη 
και σε χαμηλότερες ρυθμίσεις έντασης, και ότι 
επωφελείστε από μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας.

Turbo Bass
Ο μοναδικός σχεδιασμός του ακουστικού 
'εκτοξεύει' τις χαμηλές συχνότητες, 
κατευθύνοντάς τις προς τα αυτιά σας. .

Μαγνήτης νεοδυμίου
Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την 
παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που 
σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο 
φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και 
υψηλότερη ποιότητα ήχου.

Επίχρυσο βύσμα 24k
Αποκτήστε τη βεβαιότητα ότι το επίχρυσο 
φινίρισμα του βύσματος εξασφαλίζει πιο 
αξιόπιστη σύνδεση για καλύτερη ποιότητα ήχου.

Εύκαμπτα ελαστικά κλιπ αυτιού
Τα ελαστικά κλιπ αυτιού παρέχουν αντιολισθητική 
προσαρμογή για εξαιρετικά ασφαλή και άνετη 
εφαρμογή, διασφαλίζοντας τη σταθεροποίηση 
των ακουστικών για ατελείωτες ώρες άνεσης. 
Ιδανικά για αθλητικές δραστηριότητες.

Για τέλεια εφαρμογή σε κάθε τύπο 
αυτιού
Με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 3 εναλλάξιμων 
ακουστικών, από μικρό μέχρι μεγάλο μέγεθος, 
σίγουρα κάποιο ζευγάρι θα ταιριάζει στα αυτιά 
σας.

Πίσω έξοδος καλωδίου
Το καλώδιο των ακουστικών βρίσκεται στο 
κέντρο του πίσω μέρους του ιμάντα λαιμού, και 
έτσι ούτε που νιώθετε ότι βρίσκεται εκεί.

Σχεδίαση κατά του απότομου 
τραβήγματος
Χάρη στη μοναδική τους σχεδίαση, ανεξάρτητα 
από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχετε, 
αυτά τα ακουστικά παραμένουν με ασφάλεια και 
άνεση στα αυτιά σας. Όταν τραβηχτεί το καλώδιο, 
αυτά εφαρμόζουν ακόμη πιο σφιχτά.

Καλώδιο 1,2 μέτρων
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την 
ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου 
θέλετε.
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Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Άνοιγμα
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 6 - 23 500 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 102 dB
• Διάμετρος ηχείου: 15 χιλ.
• Τύπος: Δυναμική

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: Επίχρυση 24 k
• Τύπος καλωδίου: OFC

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 10895 98260 3
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Μικτό βάρος: 0,59 κ.

• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 
21,5 x 11,5 x 24,5 εκ.

• Καθαρό βάρος: 0,42 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,17 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 10895 98261 0
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 48
• Μικτό βάρος: 5,38 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

42,6 x 26,1 x 53,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,816 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 4,564 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 10895 98259 7
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

10,3 x 22,3 x 2,9 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,07 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,017 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,053 κ.
•
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