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Grote luidsprekerdriver
De SHP 805 is de perfecte keuze als u op zoek bent naar een goed passende HiFi-stereohoofdtelefoon. 

Met de grote luidsprekerdriver met een doorsnede van 40 mm wordt een indrukwekkende 

geluidskwaliteit geleverd voor een persoonlijke luisterervaring die uw muziek tot leven brengt.

De perfecte luisterervaring
• De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming

U vergeet dat u ze draagt!
• Ergonomische kussens verbeteren het draagcomfort en de bass
• Gemakkelijk op maat af te stellen hoofdband voor optimaal draagcomfort

Altijd klaar
• Dit 3 meter lange snoer is uitermate geschikt voor gebruik met headsets
• De enkele kabel raakt minder in de war en geeft een beter comfort
 



 Luidspreker van 40 mm
De luidspreker van 40 mm is gemaakt van 
samengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en 
krachtig bestanddeel dat geluid zonder hoorbare 
vervorming weergeeft.

Ergonomische kussens
Het ergonomisch gevormde oorkussen en de luxe 
materialen zorgen voor een betere pasvorm en bass-
prestaties omdat er minder geluid verloren gaat.

Gemakkelijk af te stellen hoofdband
Het oorkussen is gemakkelijk op maat af te stellen en 
sluit daarom goed aan op het oor. Hierdoor is de 
geluidskwaliteit optimaal.

Snoer van 3 meter
Dankzij deze handige snoerlengte kunt u zich vrijer 
bewegen als u uw hoofdtelefoon draagt.

Enkele kabel
Voor uw gemak is de kabel maar aan één zijde 
aangesloten, waardoor het risico op verwarring 
vermindert en u de kabel eenvoudiger kunt 
opwinden.
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Kenmerken
• Type: Neodymium •
Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentierespons: 10 - 28.000 Hz
• Magneettype: Ferriet
• Maximaal ingangsvermogen: 1500 mW
• Diameter van de luidspreker: 40
• Spreekspoel: CCAW
• Gevoeligheid: 104
• Impedantie: 32

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Aan één kant
• Kabellengte: 3 m
• Aansluiting: 3,5 en 6,3 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: 24-karaats verguld
• Type kabel: OFC
• Afneembare kabel: N

Accessoires
• Adapter: 3,5 - 6,3 mm
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