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Notebook headset

SHM6500
Erőteljes mélyhangú

Kényelmes, fül körüli vonalvezetés
Az állítható és levehető zajkioltó mikrofonnal ellátott nagy méretű headset erőteljes hangzást biztosít. 

A puha fülpárnák tovább fokozzák a kényelmet hosszas viselés esetén. Beépített némítóval és 

hangerőszabályozóval, valamint 3,5 mm-es csatlakozóval rendelkezik a mellékelt 2-pólusú/1-pólusú 

átalakítónak köszönhetően

Mindig kézben tarthatja az irányítást
• In-line némítás és hangerőszabályzás a gyors beállításhoz

Beszédtisztaság
• A zajkioltó mikrofon kiszűri a háttérzajokat
• Leszerelhető és állítható mikrofon az egyértelmű parancsokhoz

Kompatibilis a laptopokkal egyetlen csatlakozóval
• Tartozék 2-pólusú/1-pólusú átalakító

Hosszan tartó viselési kényelem
• Kényelmes, könnyű kialakítás, teljes méretű, puha fülpárnákkal

Erőteljes mélyhangú
• A 40 mm-es meghajtók erőteljes mélyhangot biztosítanak



 2-pólusú/1-pólusú átalakító
Az átalakító dugasz biztosítja a kompatibilitást 
azokkal a laptopokkal, amelyek kombinált fejhallgató- 
és mikrofon-csatlakozóval rendelkeznek. Lehetővé 
teszi továbbá, hogy bizonyos más készülékekről is 
hallgathassunk zenét (és beszélgetést) egyetlen 3,5 
mm-es csatlakozó segítségével

40 mm-es meghajtók az erőteljes 
mélyhangért
Az akusztikusan hangolt 40 mm-es neodímium 
meghajtók erőteljes hangteljesítményt biztosítanak

Fül körüli vonalvezetés
Az elegáns, könnyű, fül körüli, állítható kialakítás 
kényelmes illeszkedést biztosít. A puha fülpárnák 
magas fokú viselési kényelmet nyújtanak, anélkül, 
hogy melege lenne

Zajkioltó mikrofon
Az állítható és levehető zajkioltó rúdmikrofon 
lehetővé teszi az Ön hangjának tiszta, háttérzaj 
nélküli továbbítását

In-line némítás és hangerőszabályozó

A kényelmes in-line némítás és hangerőszabályzás 
lehetővé teszi a beállítások gyors módosítását

Zajkioltó mikrofon

Az állítható és forgatható zajkioltó rúdmikrofon 
lehetővé teszi az Ön hangjának tiszta, háttérzaj 
nélküli rögzítését
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Kivitel
• Hordhatóság: Fejpánt

Hang
• Akusztikus rendszer: Nyitva
• Frekvenciaátvitel: 16 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 500 mW
• Érzékenység: 93 dB
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• Mikrofondoboz: 4 mm-es
• Mikrofonérzékenység: -42 dB

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 2 m-es
• Csatlakozó: 2 x 3,5 mm
• Kábel típusa: Réz

Kényelem
• Némítókapcsoló
• Hangerőszabályzás

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Ablakdoboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• EAN: 87 12581 58294 4
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• Bruttó tömeg: 0,4938 kg
• Nettó tömeg: 0,315 kg
• Táratömeg: 0,1788 kg

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• EAN: 87 12581 58295 1
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

33,5 x 20,6 x 22,9 cm
• Bruttó tömeg: 1,4655 kg
• Nettó tömeg: 0,945 kg
• Táratömeg: 0,5205 kg
•
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