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SBCHL140
Ülikerged

Ülikerged kõrvaklapid kauaaegseks kasutamiseks ja õhuavad küllusliku ja sügava heli 
esitamiseks.

Loodud sobima teie ja teie elustiiliga
• Tugevdatud ühendus tagab juhtme vastupidavuse
• Ülikerge peavõru on mugav ja sobib hästi

Suurepärase muusikanaudingu tagamiseks
• 30 mm kõlaridraiver esitab võimsat heli
• Bassi õhuavad võimaldavad õhu liikumist, et luua paremat heli



 Tugevdatud juhtmeühendus
Kõrvaklappide pehmest plastist osa vähendab pinget 
juhtmele, kaitseb ühendust ja väldib painutustest 
tingitud kahjustusi.

Ülikerge peavõru
Õhuke ja kerge terasest peavõru on nii kerge, et te 
peaaegu ei märkagi seda.

30 mm kõlaridraiver
30 mm kõlaridraiver on mugavalt kompaktne, kuid 
siiski piisavalt võimas selge ja võimsa heli esitamiseks 
ning seega täiusliku suurusega moonutusteta 
kuulamiselamuse pakkumiseks.

Bassi õhuavad
Bassi õhuavad võimaldavad õhu liikumist, et luua 
parem, sügava ja küllusliku bassiga heli.
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Pakendi mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 19,5 x 22,4 x 5 cm
• Kaal pakendita: 0,057 kg
• Kogukaal: 0,117 kg
• Pakendi kaal: 0,06 kg
• EAN: 87 12581 49787 3
• Toodete arv komplektis: 1
• Pakendi tüüp: Mullpakend
• Paigutus riiulil: Mõlemad

Väline papp-pakend
• Outer carton (L x L x K): 22 x 22 x 26 cm
• Kaal pakendita: 0,342 kg
• Kogukaal: 1,028 kg
• Pakendi kaal: 0,686 kg
• EAN: 87 12581 49788 0
• Pakendite arv: 6

Heli
• Helisüsteem: avatud
• Magneti tüüp: Ferriit
• Membraan: Mylarist kuppel
• Helipool: vask
• Sageduslik tundlikkus: 18–20 000 Hz
• Näivtakistus: 32 oomi
• Maksimaalne sisendvõimsus: 100 mW
• Tundlikkus: 96 dB
• Kõlari läbimõõt: 30 mm
• Tüüp: Dünaamilised

Ühenduvus
• Juhtmeühendus: Kaks paralleelset juhet, 

sümmeetriline ühendus
• Juhtme pikkus: 1 m
• Liitmik: 3,5 mm
• Liitmiku kate: Kroomitud
• Kaabli tüüp: vask
•
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