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Kohinavaimennetut 
kuulokkeet

Korvien päällä olevat
Musta

SHN5600
85 % vähemmän taustamelua

Aktiivinen melunvaimennus
Eristä ärsyttävä ympäristömelu ja nauti musiikista kaikessa rauhassa - nämä ensiluokkaiset 
kuulokkeet vaimentavat aktiivisesti taustamelua jopa 85 %, joten ne toimivat loistavasti 
esimerkiksi lentokoneessa ja junassa.

Ihanteellinen kuunteluelämys hälinässäkin
• Kehittynyt tekniikka poistaa jopa 85 % ympäristön melusta
• Pehmeät korvatyynyt täydentävät erinomaisen äänentoiston

Sovitettu sinulle ja sinun elämäntyyliisi
• Erittäin pehmeät muotoutuvat tyynyt pitkäaikaiseen kuunteluun
• Helposti säädettävä kuulokesanka takaa, että kuulokkeet istuvat mukavasti
• Litteät ja kevyet ohjauspainikkeet virran ja äänenvoimakkuuden säätämiseen
• Painamalla puhetilapainiketta kuulet ympäristön äänet

Aina valmiina
• Sovitin lentokoneessa käytettävää viihdejärjestelmää varten
• 3,5 / 6,35 mm:n sovitin käy kaikenlaisiin äänentoistolaitteisiin
• Sisältää paristot, joten tuote on heti käyttövalmis



 Melun vaimennus 85 %
Kohinanvaimennustekniikka mahdollistaa 
kuulokkeiden käyttämisen meluisissa ympäristöissä 
pienilläkin äänenvoimakkuuksilla. Se poistaa 
tehokkaasti etenkin alataajuuksia, kuten 
lentokoneiden ääniä, joten rauhallista musiikkia on 
mukava kuunnella vaikka lennolla, junamatkalla tai 
muussa vastaavassa paikassa ilman ikäviä taustaääniä. 
Kohinanvaimennustekniikka kumoaa vaimennettavan 
äänen luomalla aaltomuodon, joka on 
vaimennettavan äänen vastakkainen aaltomuoto.

Erittäin pehmeät muotoutuvat tyynyt
Erittäin pehmeät muotoutuvat tyynyt istuvat korviin 
mukavasti. Ne eristävät ääntä ja istuvat täydellisesti, 
joten voit kuunnella tuntikausia.

Helposti säädettävä kuulokesanka
Helposti säädettävä mekanismi takaa korvatyynyn ja 
korvan välisen akustisen levyn mukavan istuvuuden ja 
laadukkaan äänentoiston.

Litteät ja kevyet ohjauspainikkeet
Litteä ohjausyksikkö on sijoitettu kuulokekaapeliin, 
josta äänenvoimakkuutta ja melunvaimennusta on 
helppo säätää. Kirkas virran merkkivalo muistuttaa 
sammuttamaan laitteen, kun sitä ei käytetä, mikä 
pidentää paristojen käyttöikää.

Puhetila
Kuulokkeita ei tarvitse riisua, jotta kuulet 
ilmoitukset, voit jutella lentoemännän kanssa tai 
kuulla tärkeät ympäristön äänet. Ohjausyksikön 
puhetilapainikkeella voit ohjata ympäristön äänet 
korviisi kuulokkeiden mikrofonin kautta.

Sisältää lentokonesovittimen
Lentokoneessa näytettäviä elokuvia ja muuta 
viihdettä voi kuunnella omilla kuulokkeilla. Sovitin 
muuntaa kaksoismonoliittimet 
stereokuulokeliittimiksi.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Avoin
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Impedanssi: Käytössä: 245 ohmia, Ei käytössä: 132 

ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 20 mW
• Herkkyys: 105 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 34 mm
• Tyyppi: Dynaamiset
• Puhekela: Kupari
• Aktiivinen kohinanvaimennus: 12 dB, 100 Hz; 50–

2 000 Hz
• Taajuusalue: 15–20 000 Hz

Liitännät
• Johdon pituus: 1,4 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: kullattu
• Johtotyyppi: OFC

Lisätarvikkeet
• Sovitinpistoke: Kyllä, 3,5 - 6,3 mm
• Paristo: Kyllä, 1,5 V:n LR03/AAA-paristo
• Lentokoneliitin: Kyllä, 2 x 3,5 mm
• Suojapussi: mukana suojapussi

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 55600 6
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 22 x 20,2 x 26,5 cm
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Kokonaispaino: 1,293 kg
• Nettopaino: 0,41277 kg
• Taara: 0,88023 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,6 x 22,3 x 5,6 cm
• EAN: 69 23410 70435 8
• Kokonaispaino: 0,32759 kg
• Nettopaino: 0,13759 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Taara: 0,19 kg
•
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