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Ακουστικά υπολογιστή

SHM3200
Πλήρης προσωπική απόλαυση

Turbo Bass
Οι εξαιρετικές δυνατότητες απομόνωσης εξωτερικού θορύβου, ο προηγμένος σχεδιασμός για 

εφαρμογή στο αυτί και η εκπληκτική απόδοση μπάσων καθιστούν τα ακουστικά SHM3200 ιδανικά 

για να βυθιστείτε στον ήχο μουσικής και βίντεο μέσω PC. Τα ιδιαίτερα μαλακά καλύμματα από 

σιλικόνη προσαρμόζονται για άνεση με διάρκεια.

Φορητό
• Εξαιρετικά άνετα ακουστικά, κατάλληλα για όλες τις ηλικίες

Aπόδοση ποιοτικού ήχου
• Απολαύστε βέλτιστη απόδοση στην κατηγορία τους & άριστη ποιότητα ήχου

Εύκολο και άνετο στο φόρεμα
• 3 εναλλάξιμα ακουστικά καουτσούκ για βέλτιστη εφαρμογή σε κάθε τύπο αυτιού

Καθαρή μετάδοση φωνής
• Ενσύρματος έλεγχος σίγασης & έντασης
• Με τις πολλές κατευθύνσεις το μικρόφωνο λαμβάνει ήχο από κάθε κατεύθυνση



 Άνετα ακουστικά
Σχεδιασμένα για όλες τις ηλικίες. Αυτά τα 
εξαιρετικά ακουστικά θα σας βυθίσουν πλήρως 
στο παιχνίδι σας. Θα ξεχάσετε ότι τα φοράτε.

Εξαιρετική ποιότητα ήχου
Σχεδιασμός για ηχητικό συντονισμό και διατάξεις 
οδήγησης για υψηλή απόδοση που εξασφαλίζουν 
την καλύτερη απόδοση ήχου στην κατηγορία 
τους.

Για τέλεια εφαρμογή σε κάθε τύπο 
αυτιού
Με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 3 εναλλάξιμων 
ακουστικών, από μικρό μέχρι μεγάλο μέγεθος, 
σίγουρα κάποιο ζευγάρι θα ταιριάζει στα αυτιά 
σας.

Ενσύρματος έλεγχος σίγασης & 
έντασης
Πραγματοποιήστε σίγαση της φωνής ή 
προσαρμογή της έντασης χωρίς να χρειάζεται να 
μεταβείτε στη συσκευή-πηγή ήχου.

Σχεδιασμός πολλών κατευθύνσεων
Ο αισθητήρας αυτού του μικροφώνου είναι εξίσου 
ευαίσθητος σε ήχο από όλες τις κατευθύνσεις.
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Σχεδιασμός
• Στυλ μεταφοράς: Ενδώτια

Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Ημι ανοιχτό
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20 000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 10 mW
• Ευαισθησία: 106 dB
• Τύπος: Δυναμική
• Μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας: 50-15.000Hz, -

42+/-3 dB

Συνδεσιμότητα
• Μήκος καλωδίου: 2 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: 2 x 3,5 χιλ.
• Τύπος καλωδίου: Χάλκινο

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

10 x 3,4 x 22 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,082 κ.

• Καθαρό βάρος: 0,031 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,051 κ.
• EAN: 87 10895 99797 3
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ

Εσωτερική συσκευασία
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

25,5 x 24,2 x 13,6 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,73 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,49 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,24 κ.
• EAN: 87 10895 99798 0
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

52,8 x 50,2 x 57 εκ.
• Μικτό βάρος: 13,2 κ.
• Καθαρό βάρος: 7,9 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 5,3 κ.
• EAN: 87 10895 99799 7
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 96
•
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