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ου ψάχνουν άνετα στερεοφωνικά ακουστικά HiFi, τα SHP 805 είναι η ιδανική 

διάµετρο 40 χιλ., παρέχουν εντυπωσιακή ποιότητα ήχου για προσωπική 

όασης που ζωντανεύει τη µουσική.

ια εµπειρία ακρόασης
αξη οδήγησης ηχείου 40mm που αποδίδει ήχο χωρίς παραµόρφωση

χάσετε ότι τα φοράτε!
νοµικά επικαλύµµατα που βελτιώνουν την άνεση στα αυτιά & τα µπάσα
λα προσαρµόσιµο στήριγµα κεφαλής για βέλτιστη εφαρµογή και άνεση

 έτοιµο
αλώδιο 3 µέτρων είναι ιδανικό για χρήση µε ακουστικά
αλώδιο µονής πλευράς µειώνει το µπλέξιµο και βελτιώνει την άνεση
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 10 - 28 000 Hz
• Τύπος µαγνήτη: Φερίτης
• Μέγιστη ισχύς: 1500 mW
• ∆ιάµετρος ηχείου: 40
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Ευαισθησία: 104
• Αντίσταση: 32
• Τύπος: Νεοδυµίου

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Μονής πλευράς
• Μήκος καλωδίου: 3 µ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 & 6,3 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Επίχρυση 24 k
• Τύπος καλωδίου: OFC
• Αποσπώµενο καλώδιο: N

Αξεσουάρ
• Βύσµα τροφοδοτικού: 3,5-6,3 χιλ.
•

Στερεοφωνικά Ακουστικά HiFi
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υνθετικό mylar για πολύ 
λα ισχυρό στοιχείο, που αποδίδει 
αµία παραµόρφωση.
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κι των ακουστικών και το αφτί 
όνωση για βέλτιστη απόδοση.

 για να κινείστε ελεύθερα όταν 
στικά σας.

υράς
από τη µία µόνο πλευρά, 
τον κίνδυνο µπλεξίµατος και 
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