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SHL2800
Moderno e compacto

Supercompacto e dobrável para facilitar o transporte. As conchas auditivas acolchoadas 
são tão confortáveis que você nem sentirá que está usando os fones de ouvido.

Perfeito para você e seu estilo de vida
• A conexão de cabo reforçada garante durabilidade extra
• A alça ultraleve melhora o conforto e a adaptação

Para curtir suas músicas com todo prazer
• Driver de alto-falante de 30 mm: saídas com desempenho de som profissional
• Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para melhor qualidade de som



 Conexão de cabo reforçada
Uma peça de plástico macio na concha auditiva reduz 
o esforço no cabo, protege a conexão e evita danos 
causados por dobras repetitivas.

Alça ultraleve
A alça fina e leve de aço inoxidável é tão leve que 
você quase esquece que está usando.

Driver de alto-falante de 30 mm
Compacto para oferecer conforto, mas grande o 
suficiente para emitir som nítido e potente. O driver 
de alto-falante de 30 mm tem o tamanho perfeito 
para proporcionar o desempenho máximo em 
audições sem distorções.

Respiros do Bass Beat
Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para 
melhor qualidade de som com graves mais 
profundos.
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de ímã: Ferrita
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Bobina de voz: Cobre
• Resposta em freqüência: 40 - 20 000 Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Potência máxima de entrada: 30 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 30 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: folheado a ouro
• Tipo de cabo: Cobre

Embalagem interna
• EAN: 87 12581 53139 3
• Peso bruto: 1 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 27 x 21 x 20 cm

• Peso líquido: 0,366 kg
• Número de embalagens para o cliente: 6
• Peso da embalagem: 0,634 kg

Embalagem externa
• Peso bruto: 18 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

73 x 40,5 x 52.1 cm
• Peso líquido: 0,732 kg
• Peso da embalagem: 17,268 kg
• EAN: 87 12581 52347 3
• Número de embalagens para o cliente: 12

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

17,8 x 22,1 x 5,6 cm
• Peso bruto: 0,154 kg
• Peso líquido: 0,061 kg
• Peso da embalagem: 0,093 kg
• EAN: 87 12581 52346 6
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
•
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