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SHM3560
Stemmeklarhed

Letvægtskomfort
Dette headset leverer ren lyd og stemme til dig og andre. Det lette design sikrer, at det 
er behageligt at have på i lang tid. Det leveres med lydløs- og lydstyrkekontrol på 
ledningen og sikrer kompatibilitet med bærbare computere med enkelt 3,5 mm-stik.

Ren lyd
• 32 mm drivere leverer klar lyd

Længere lyttekomfort
• Justerbart og let design sikrer lang tids komfort

Stemmeklarhed
• Justerbar og roterbar støjreducerende mikrofonarm

Altid i kontrol
• Hurtig justering via lydløs-funktion og lydstyrkekontrol på ledningen

Kompatibel med bærbare computere med enkelt stik
• Kombi-stik til brug med et enkelt 3,5 mm-stik



 32 mm drivere for klar lyd

Akustisk justerede 32 mm neodymdrivere sikrer 
absolut lydklarhed

Justerbart og let design

Hovedbøjlens lette design sikrer, at du kan have den 
på i længere tid uden at føle, at den trykker eller 
bliver for varm at have på.

Støjreducerende mikrofon

Den justerbare og roterbare støjreducerende 
mikrofon gør det muligt at opfange din stemme klart 
og uden omgivende støj.

Kombi-stik
Kombi-stikket sikrer kompatibilitet med bærbare 
computere med kombineret hovedtelefon- og 
mikrofonstik. Det giver dig også mulighed for at nyde 
musik (og chat) fra udvalgte enheder med et enkelt 
3,5 mm-stik

Lydstyrkekontrol og mulighed for at slå 
lyden fra på ledningen

Praktisk lydstyrke- og lyd fra-kontrol på ledningen 
giver mulighed for hurtig justering
SHM3560/10

Specifikationer
Design
• Bærestil: Hovedbøjle

Lyd
• Akustisk konstruktion: Halvåben
• Membran: Ferrit
• Magnet: NdFeB
• Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 10 mW
• Mikrofonkassette: 6 mm
• Følsomhed: 98 dB
• Højttalerdiameter: 32 mm
• Type: Dynamisk
• Følsomhed (mikrofon): -45+/-3 dB

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 2 m
• Stik: 1 x 3,5 mm
• Kabeltype: Kobber

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 14,8 x 16,7 x 5,5 cm
• Vægt: 0,0855 kg

Emballagens mål
• Type af hyldeplacering: Dummy
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 22,2 x 5,7 cm
• Bruttovægt: 0,1576 kg
• Nettovægt: 0,0855 kg
• Taravægt: 0,0721 kg
• EAN: 87 12581 62621 1
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Dummy

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,152 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 24,5 x 21,3 x 22 cm
• Nettovægt: 0,5130 kg
• Taravægt: 0,6390 kg
• Antal forbrugeremballager: 6
• GTIN: 1 87 12581 62621 8
•
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