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SHL5010
Αγάπη για τη μουσική

Όπου κι αν πάτε!
Αυτά τα ακουστικά είναι σχεδιασμένα για να απολαμβάνετε τη μουσική σας όπου κι αν πάτε. 
Με τα μαλακά μαξιλαράκια, μπορείτε να ακούτε τα αγαπημένα σας κομμάτια για όσες ώρες 
θέλετε, ενώ η εξαιρετική ποιότητα ήχου σάς προσφέρει μια νέα ακουστική εμπειρία.

Θα ξεχάσετε ότι τα φοράτε!
• Στήριγμα κεφαλής με ελατήριο από ατσάλι για εύκολη προσαρμογή στο κεφάλι
• Ελαφρύ στήριγμα κεφαλής που αυξάνει την άνεση και την ανθεκτικότητα
• Μαλακά επικαλύμματα αφτιών, για να απολαμβάνετε τη μουσική σας για όσες ώρες θέλετε

Αγάπη για τη μουσική
• Οι οδηγοί ηχείων των 30 χιλ. σάς προσφέρουν υπέροχο ήχο με βαθιά μπάσα
• Απομόνωση θορύβου, για να ακούτε μόνο τη μουσική σας

Όπου κι αν πάτε
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
• Τα ακουστικά αναδιπλώνονται επίπεδα, για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση



 Οδηγοί ηχείων 30 χιλ.
Οι οδηγοί ηχείων των 30 χιλ. σάς προσφέρουν 
υπέροχο ήχο με βαθιά μπάσα

Επίπεδη αναδίπλωση

Τα ακουστικά αναδιπλώνονται επίπεδα, για 
εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

μαλακά επικαλύμματα αφτιών
Μαλακά επικαλύμματα αφτιών, για να 
απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας κομμάτια για 
όσες ώρες θέλετε.
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Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Άνοιγμα
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 10 - 28 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 106 dB
• Διάμετρος ηχείου: 30 χιλ.
• Τύπος: Δυναμική

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

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

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• EAN: 69 23410 71026 7
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 20 x 8 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,369 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,123 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,246 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Μικτό βάρος: 1,3 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

25 x 20,3 x 21,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,369 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,931 κ.
• GTIN: 1 69 23410 71026 4
•
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