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caracteristici ale căștilor stereo SHM7500 sunt reproducerea și transmisia 

tă a sunetului. Difuzoarele de 40mm și microfonul omni-direcţional aduc 

le și conversaţiile la un nivel cu adevărat profesional. Sunetul prinde viaţă!
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Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz
• Tip magnet: Neodim
• Impedanţă: 32 Ohm
• Putere maximă de intrare: 100 mW
• Sensibilitate: 106 dB
• Diametru difuzor: 40 mm
• Tip: Dinamic
• Sensibilitate microfon: 50 - 15.000Hz, -42 dB+/-3 

dB

Conectivitate
• Lungime cablu: 3 m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tip cablu: Aluminiu

Comoditate
• Controlul volumului

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,6 x 24,5 x 7,2 cm
• Greutate brută: 0,282 kg
• Greutate netă: 0,132 kg
• Greutate proprie: .15 kg

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 44,6 x 21.6 x 25,6 cm
• Greutate brută: 2,06 kg
• Greutate netă: 1,7 kg
• Greutate proprie: 0,36 kg

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 47 x 45 x 54 cm
• Greutate brută: 9,6 kg
• Greutate netă: 8,26 kg
• Greutate proprie: 1.34 kg
•

Căști PC
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