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η ότι η κοµψότητα, η άνεση και η απόδοση συµβαδίζουν. Τα ακουστικά SHS850 µε 

α, είναι καλυµµένα µε ύφασµα και δηµιουργούν µια νέα τάση στην προσωπική µουσική 

πλισµένα µε τόσο µαλακά κλιπ για τα αυτιά που δεν θα καταλάβετε ότι τα φοράτε.

ική στ' αυτιά σας
γός ηχείου 32 χιλ. για υψηλή απόδοση ήχου
ρυσο βύσµα 24k που εξασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη σύνδεση
αλώδιο Copper Cladded Aluminium βελτιώνει την ποιότητα του ήχου
νήτης νεοδυµίου που βελτιώνει την απόδοση µπάσων και την ευαισθησία

σµένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
αλύµµατα αυτιών που βελτιώνουν την άνεση και την απόκριση των µπάσων
ρύς σχεδιασµός για άνεση σε παρατεταµένη χρήση.
ό µαλακό ελαστικό υλικό που καλύπτει το άγκιστρο.

 έτοιµα
τας λαιµού για τα ακουστικά που διπλώνεται για εύκολη τοποθέτηση
 έξοδος καλωδίου που βελτιώνει την άνεση και την ευκολία
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Συχνότητα απόκρισης: 10 - 24.000 Hz Hz
• Αντίσταση: 24 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 100 mW
• Ευαισθησία: 106 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 32 χιλ.
• Τύπος: ∆υναµική

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

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 10895 87978 1
• Μικτό βάρος: 0,752 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

39 x 19" x 25,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,352 κ.
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Καθαρό απόβαρο: 0,4 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 10895 87979 8
• Μικτό βάρος: 7,63 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

81 x 4" x 54 εκ.
• Καθαρό βάρος: 2,813 κ.
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 4"
• Καθαρό απόβαρο: 4,817 κ.

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

17,5 x 23,6 x 6,5 εκ.
• EAN: 87 10895 87977 4
• Μικτό βάρος: 0,125 κ.
• Καθαρό βάρος: 0.059 κ.
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Καθαρό απόβαρο: 0,066 κ.
•
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