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Ακουστικά υπολογιστή

SHM3560
Καθαρότητα φωνής

Ελαφρότητα και άνεση
Αυτά τα ακουστικά προσφέρουν καθαρή φωνή και ήχο, τόσο σε εσάς όσο και στους υπόλοιπους 

χρήστες. Η ελαφριά σχεδίαση χαρίζει άνετη χρήση για πολλή ώρα. Συνοδεύεται από 

ενσωματωμένο χειριστήριο σίγασης και έντασης ήχου και είναι συμβατό με τους φορητούς 

υπολογιστές που διαθέτουν μονή υποδοχή 3,5 χιλιοστών.

Καθαρός ήχος
• Οδηγοί 32 χιλ. για απόδοση καθαρού ήχου

Άνετη ακρόαση για πολλή ώρα
• Ρυθμιζόμενη, ελαφριά σχεδίαση που χαρίζει άνετη χρήση για πολλή ώρα

Καθαρότητα φωνής
• Ρυθμιζόμενο και περιστρεφόμενο μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου

Πάντοτε υπό έλεγχο
• Ενσωματωμένο χειριστήριο σίγασης και έντασης ήχου, για γρήγορη ρύθμιση

Συμβατά με φορητούς υπολογιστές που διαθέτουν μονή υποδοχή
• Συνδυαστικό βύσμα για χρήση σε μονή υποδοχή 3,5 χιλ.



 Οδηγοί 32 χιλ. για καθαρό ήχο

Οδηγοί νεοδυμίου 32 χιλ. με συντονισμένη 
ακουστική, για απόλυτα καθαρό ήχο

Ρυθμιζόμενη, ελαφριά σχεδίαση

Χάρη στην ελαφριά σχεδίαση του στηρίγματος 
κεφαλής μπορείτε να φοράτε τα ακουστικά για 
πολύ περισσότερη ώρα, χωρίς να αισθάνεστε 
πίεση ή ζέστη.

Μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου

Το ρυθμιζόμενο και περιστρεφόμενο μικρόφωνο 
ακύρωσης θορύβου λαμβάνει καθαρά τη φωνή 
σας, χωρίς θορύβους περιβάλλοντος.

Συνδυαστικό βύσμα
Το συνδυαστικό βύσμα είναι συμβατό με τους 
φορητούς υπολογιστές που διαθέτουν 
συνδυασμένη υποδοχή ακουστικών και 
μικροφώνου. Επιπλέον, σας επιτρέπει να 
απολαμβάνετε μουσική (αλλά και να συνομιλείτε) 
από άλλες συσκευές με μονή υποδοχή 3,5 χιλ.

Ενσωματωμένο χειριστήριο σίγασης και 
έντασης ήχου

Το εύχρηστο, ενσωματωμένο χειριστήριο σίγασης 
και έντασης ήχου επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση
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Προδιαγραφές
Σχεδιασμός
• Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής

Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Ημι ανοιχτό
• Διάφραγμα: Φερίτης
• Τύπος μαγνήτη: NdFeB
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 10 mW
• Κάψα μικροφώνου: 6 χιλ.
• Ευαισθησία: 98 dB
• Διάμετρος ηχείου: 32 χιλ.
• Τύπος: Δυναμική
• Μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας: -45+/-3 dB

Συνδεσιμότητα
• Μήκος καλωδίου: 2m
• Υποδοχή σύνδεσης: 1 x 3,5 χιλ.
• Τύπος καλωδίου: Χάλκινο

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

13,5 x 16 x 3 εκ.
• Βάρος: 0,05 κ.

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

19,5 x 22,2 x 5,7 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,1625 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,0855 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0.077 κ.
• EAN: 87 12581 62621 1
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Κουτί τύπου window

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,152 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

24,5 x 21,3 x 22 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,513 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,639 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• GTIN: 1 87 12581 62621 8
•
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