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Ελαφριά ακουστικά

SHL1700BL
Πανάλαφρη άνεση, πανίσχυρος ήχος

Ανθεκτική, πανάλαφρη σχεδίαση
Η πανάλαφρη σχεδίαση του στηρίγματος κεφαλής σε συνδυασμό με τα μαλακά καλύμματα 
των ακουστικών σάς κάνουν να αισθάνεστε τόσο άνετα σαν να μην τα φοράτε, ακόμα και για 
μεγάλα διαστήματα ακρόασης. Επιπλέον, τα ακουστικά περιστρέφονται για επίπεδη φύλαξη.

Για εξαιρετική μουσική απόλαυση
• Διάταξη οδήγησης ηχείου 30mm για μεγάλη απόδοση ήχου

Σχεδιασμένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
• Πολύ ελαφρύ στήριγμα κεφαλής για μεγαλύτερη άνεση και εφαρμογή
• Το απλό στήριγμα κεφαλής είναι πλήρως ρυθμιζόμενο για βέλτιστη εφαρμογή
• Πλήρως επενδεδυμένα καλύμματα ακουστικών προσφέρουν επιπλέον άνεση

Πάντα έτοιμα
• Αναδιπλούμενο στήριγμα κεφαλής για εύκολη μεταφορά των ακουστικών



 Διάταξη οδήγησης ηχείου 30 mm
Αρκετά μικρή για άνεση όταν την φοράτε και 
αρκετά μεγάλη για απόδοση καθαρού, ισχυρού 
ήχου, η διάταξη οδήγησης ηχείου 30 mm αποτελεί 
ιδανικό μέγεθος για μεγαλύτερη απόλαυση όταν 
ακούτε, χωρίς παραμορφώσεις.

Πολύ ελαφρύ στήριγμα κεφαλής
Το λεπτό, ελαφρύ ανοξείδωτο στήριγμα κεφαλής 
ζυγίζει τόσο λίγο που δεν θα καταλαβαίνετε ότι το 
φοράτε.

απλή σχεδίαση στηρίγματος κεφαλής
Πολύ απλή σχεδίαση στηρίγματος κεφαλής, αλλά 
πλήρως ρυθμιζόμενο ώστε να εφαρμόζει σε 
οποιοδήποτε μέγεθος κεφαλιού.

Επενδεδυμένα καλύμματα ακουστικών
Τα καλύμματα ακουστικών είναι πλήρως 
επενδεδυμένα με μαλακό αφρολέξ. Θα αισθάνεστε 
τόσο άνετα που θα ξεχνάτε ότι τα φοράτε.

Αναδιπλούμενο στήριγμα κεφαλής
Μπορείτε να διπλώσετε τα ακουστικά για 
μικρότερο μέγεθος ώστε να τα αποθηκεύετε πιο 
εύκολα όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
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Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Άνοιγμα
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 30 mW
• Ευαισθησία: 103 dB
• Διάμετρος ηχείου: 32 χιλ.
• Τύπος: Δυναμική

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: επιχρωμιωμένο
• Τύπος καλωδίου: Χάλκινο

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,6405 κ.

• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 
24 x 11 x 21 εκ.

• Καθαρό βάρος: 0,204 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,4365 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• GTIN: 1 69 23410 71066 0

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 22,2 x 3,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,164 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,068 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,096 κ.
• EAN: 69 23410 71066 3
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 3
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

14 x 16,5 x 5,5 εκ.
• Βάρος: 0,0679 κ.
•
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