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SHS4700
Kätevä ja mukava

Säädettävä
Hemmottele korviasi hyvin istuvilla kuulokkeilla. Näiden täysin säädettävien kuulokkeiden 
korvatyynyt mukautuvat paikalleen tiiviisti ja mukavasti useankin tunnin käyttöä varten.

Huippuluokan musiikkinautintoja
• Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma parantaa äänenlaatua
• Neodyymimagneetti parantaa bassoäänen laatua ja herkkyyttä
• Erittäin luotettava kytkentä kullatulla (24k) liittimellä

Sovitettu sinulle ja sinun elämäntyyliisi
• Todella pehmeät korvatyynyt monen tunnin mukavaa käyttöä varten
• Mukavat joustavat kumiset korvasangat pitävät kuulokkeet tiukasti korvassa
• Säädettävällä nivelellä ja korvasangalla turvallinen ja mukava käyttö

Aina valmiina
• Siistejä johtoja on helpompi käyttää ja säilyttää
• Asymmetrinen kaapelointi pitää kaapelit pois tieltä
• Vedonpoistin takaa pitävät kaapeliliitännät ja yhteydet
• 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön



 Bass Beat -ilma-aukot
Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma 
parantaa äänenlaatua ja bassontoistoa.

Neodyymimagneetti
Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin 
puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu 
paranevat.

24k kullattu liitin
Kullattua liitintä käytettäessä kytkentä ja samalla 
myös äänenlaatu ovat varmasti parhaat mahdolliset.

Todella pehmeät korvatyynyt
Korvatyynyt ovat erittäin pehmeät. Ne tiivistävät 
kaiuttimet lähelle korvaa siten, että tuloksena on 
täydellinen istuvuus ja upea ääni. Tyynyt eivät paina 
korvia, vaan niitä voi käyttää mukavasti vaikka koko 
päivän.

Joustavat kumiset korvasangat
Kumiset korvasangat eivät luista, istuvat tiiviisti ja 
miellyttävästi ja takaavat, että kuulokkeet pysyvät 
mukavasti päässä tuntejakin. Sopii aktiivikäyttöön.

Säädettävä
Säädettävä nivel ja korvasanka tekevät kuulokkeesta 
turvallisemman ja miellyttävämmän mukautumalla 
korvan muotoon ja kokoon. Näin se istuu paremmin, 
tuntuu mukavammalta ja pitää kuulokkeet paikallaan.

Säilytä johdot siististi
Siistit johdot säästävät aikaa, kun ne eivät sotkeudu 
toisiinsa jäykän mutta joustavan materiaalin ansiosta.

Asymmetrinen kaapelointi
Tämä ratkaisee yksinkertaisen tehokkaasti johtojen 
sotkeutumisongelman. Johtoja ei pidetä kaulalla vaan 
niskan takana.

Vedonpoistin
Pehmeä, joustava reunus suojaa kaapeliyhteyttä 
taipumisen ja venymisen aiheuttamilta vahingoilta ja 
pidentää laitteen käyttöikää.

1,2 metrin johto
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa 
vapaasti minne tahansa.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Avoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 12 - 24 000 Hz
• Impedanssi: 24 ohmia
• Enimmäisteho: 100 mW
• Herkkyys: 104 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
• Tyyppi: Dynaaminen

Liitännät
• Johtoliitäntä: Kaksi asymmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus
• Johtotyyppi: OFC

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 0,29 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 10,7 x 10,4 x 19,1 cm

• Nettopaino: 0,105 kg
• Taara: 0,185 kg
• EAN: 87 12581 49757 6
• Kuluttajapakkausten määrä: 3

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 2,738 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 23,6 x 23 x 42,1 cm
• Nettopaino: 0,84 kg
• Taara: 1,898 kg
• EAN: 87 12581 49758 3
• Kuluttajapakkausten määrä: 24

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17 x 3 cm
• Kokonaispaino: 0,074 kg
• Nettopaino: 0,035 kg
• Taara: 0,039 kg
• EAN: 87 12581 49756 9
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
•
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