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SRH1540
Premium hoofdtelefoons met gesloten achterkant
General Description
Building on over 85 years of audio experience, the SRH1540 Premium Closed-Back Headphones deliver world-class audio
performance, comfort and durability to listeners of all kinds—professional engineers, musicians and audiophiles. Developed
with premium materials and precision engineering, the SRH1540 utilizes 40 mm neodymium drivers for an expansive sounds
tage with warm bass and extended highs. A replacement set of ear pads, zippered travel case, and an additional cable ensure
years of uninterrupted listening enjoyment.
• 40 mm neodymium drivers deliver superior acoustic performance for an expansive soundstage with warm bass and exten
ded highs.
• Closed-back, circumaural design rests comfortably over the ears and reduces background noise.
• Lightweight construction featuring aircraft-grade aluminum alloy yoke and carbon fiber cap for enhanced durability.
• Steel driver frame with vented center pole piece improves linearity and eliminates internal resonance for consistent perfor
mance at all listening levels.
• Ergonomic dual-frame, padded headband is lightweight and fully adjustable for hours of listening comfort.
®
• Oxygen-free copper cable (OFC) with Kevlar reinforced jacket for superior performance and durability.
• Dualexit cables with goldplated MMCX connectors provide secure connection and detachability for easy storage or repla
cement.
®
• Replaceable ear pads made with Alcantara and low density, slow recovery foam for exceptional comfort.
• Additional cable, replacement ear pads, and zippered travel case included for years of listening enjoyment.
• Legendary Shure durability to withstand the rigors of everyday use.

Zorg en onderhoud
Gebruik een zachte, vochtige doek.
VOORZICHTIG: Gebruik geen schoonmaakmiddelen die oplosmiddel bevatten. Zorg dat er geen vocht of vreemde voorwer
pen in de openingen van de driver komen.

Verwijderbare kabel
U kunt de kabel van de hoofdtelefoon losmaken voor opslag of om de kabel te vervangen, mocht deze beschadigd raken. De
kabelaansluiting is niet ontworpen voor dagelijks gebruik en om te voorkomen dat de kabel onbedoeld losraakt, heeft de con
nector een goede bevestiging. Wees voorzichtig wanneer u de kabel verwijdert of aansluit.
• Gebruik geen tang of ander gereedschap.
• Trek niet aan de kabel.
• Trek de kabel recht los en niet onder een hoek.
Opmerking: De connector komt niet los als u onder een hoek trekt.

• Draai niet aan de kabel: deze heeft een klikbevestiging en geen schroefdraad.
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• Luister of u bij het aansluiten een klikgeluid hoort.
• Laat bij het opnieuw bevestigen van de kabel de L- en R-markeringen overeenkomen (rood = rechts).

Productgegevens
Type
circumaural, closed-back

Transducer Type
Dynamic, Neodymium magnet

Driver Size
40 mm

Frequency Response
5 to 25,000 Hz

Sensitivity
@ 1 kHz

99 dB/mW

Impedance
@ 1 kHz

46 Ω

Acoustic Isolation
@ 1 kHz

15 dB
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Maximum Input Power
1000 mW

Weight
Net (without cable)

286 g (10.1 oz.)

Packaged

1.97 kg (4.33 lbs)

Connector
Goldplated 3.5 mm (1/8”) stereo mini jack plug with 6.35 mm (1/4”) threaded adapter

Cable
1.8 m, dualexit, detachable, Oxygenfree copper (OFC)

Accessoires
Bijgeleverde accessoires

Harde reiskoffer met rits
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Vergulde adapter van 1 cm met schroefdraad

1 paar vervangende gevoerde oorschelpkussens

Twee afneembare kabels met dubbele uitgang

WAARSCHUWING
HET BELUISTEREN VAN AUDIO OP EEN TE HOOG VOLUME KAN PERMANENTE GEHOORBESCHADIGING VEROOR
ZAKEN. GEBRUIK EEN ZO LAAG MOGELIJK VOLUME. Langdurige blootstelling aan te hoge geluidsniveaus kan gehoorbe
schadiging veroorzaken met een permanent gehoorverlies als gevolg. Volg de volgende richtlijnen, opgesteld door de Occupa
tional Safety Health Administration (OSHA), voor de maximale blootstellingstijd aan geluidsdrukniveaus voordat gehoorbescha
diging optreedt.
90 dB SPL

95 dB SPL

100 dB SPL

105 dB SPL

gedurende 8 uur

gedurende 4 uur

gedurende 2 uur

gedurende 1 uur

110 dB SPL

115 dB SPL

120 dB SPL

gedurende een halfuur

gedurende 15 minuten

Voorkom dit volume, anders kan schade optreden
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De mogelijke gevolgen van onjuist gebruik worden aangegeven door een van de twee symbolen —'WAARSCHUWING' en
'VOORZICHTIG'—, afhankelijk van de mate waarin het risico geldt en de zwaarte van de gevolgen.
WAARSCHUWING: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in ernstig of
fataal letsel als gevolg van onjuist handelen.
VOORZICHTIG: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in letsel of scha
de aan eigendommen als gevolg van onjuist handelen.

WAARSCHUWING
• Als water of een vreemd voorwerp binnendringt in de binnenzijde van het apparaat, kan dat brand of elektrische schokken
tot gevolg hebben.
• Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect ra
ken.

VOORZICHTIG
• Demonteer of wijzig het apparaat nooit. Dit kan defecten tot gevolg hebben.
• Stel het apparaat niet bloot aan extreme krachten en trek niet aan de kabel. Dit kan defecten tot gevolg hebben.
• Houd het product droog en stel het niet bloot aan extreme temperaturen en vochtigheid.

BEPERKTE GARANTIE
Shure Incorporated ("Shure") garandeert uitsluitend de oorspronkelijke koper dat dit product bij normaal gebruik geen materi
aal- of constructiefouten bevat. Met uitzondering van de onderstaande gevallen is deze garantie twee (2) jaar geldig vanaf de
oorspronkelijke datum waarop het product direct bij Shure of een door Shure erkende wederverkoper is gekocht.
Voor oplaadbare batterijen die in dit product zijn opgenomen of erbij zijn meegeleverd, geldt deze garantie één (1) jaar vanaf
de oorspronkelijke aankoopdatum. Oplaadbare batterijen zijn echter onderhevig aan slijtage en de capaciteit ervan neemt na
verloop van tijd af als gevolg van factoren zoals temperatuur, opslagtijd, oplaadcycli, enz. Daarom wordt de afname van de ca
paciteit van de batterijen niet als materiaal- of constructiefout beschouwd.
Shure zal geheel naar eigen inzicht het defecte product repareren of vervangen en zo snel mogelijk aan u retourneren. Deze
garantie is alleen geldig als de kopers op het moment dat ze het product retourneren, een aankoopbewijs overhandigen in de
vorm van de originele aankoopbon die ze direct van Shure of een door Shure erkende wederverkoper hebben ontvangen. Als
Shure ervoor kiest het defecte product te vervangen, behoudt Shure zich het recht voor het defecte product te vervangen door
een ander product van hetzelfde model of van een model dat minstens dezelfde kwaliteit en functies heeft, zulks uitsluitend ter
beoordeling van Shure.
Als u van mening bent dat dit product binnen de garantieperiode gebreken bevat, pakt u het product voorzichtig opnieuw in,
verzekert u het en retourneert u het franco met het aankoopbewijs aan Shure Incorporated, ter attentie van: Service Depart
ment, op het onderstaande adres.
Buiten de Verenigde Staten retourneert u het product aan de handelaar of een erkend servicecentrum van Shure. De adressen
worden op www.Shure.com vermeld en zijn verkrijgbaar van Shure op het onderstaande adres.
Deze garantie is niet overdraagbaar. De garantie is niet geldig als het product van een andere partij dan Shure of door Shure
erkende wederverkoper is gekocht of als er sprake is van verkeerd gebruik van het product, gebruik dat afwijkt van de aanwij
zingen van Shure, gewone slijtage, overmacht, nalatigheid, onbevoegde reparatie of aanpassing van het product.
ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WOR
DEN HIERBIJ AFGEWEZEN VOOR ZOVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING DIT TOELAAT EN, VOOR ZOVER
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DEZE DIT NIET TOELAAT, BEPERKT TOT DE DUUR EN VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE. SHURE WIJST HIERBIJ
OOK ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR INCIDENTELE EN BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE.
In sommige landen is het niet toegestaan de duur van een stilzwijgende garantie te beperken of incidentele schade en gevolg
schade uit te sluiten of te beperken. Mogelijk is bovenstaande beperking derhalve niet op u van toepassing. Deze garantie
biedt u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook andere rechten die per land verschillen.
Met deze garantie worden de rechten van consumenten onder de van toepassing zijnde wetgeving niet beperkt.
DEZE GARANTIE HEEFT VOORRANG OP ALLE ANDERE GARANTIES DIE OP DIT PRODUCT VAN TOEPASSING ZIJN
OF MET DIT PRODUCT WORDEN MEEGELEVERD. DE GARANTIE GELDT ECHTER NIET VOOR SOFTWARE DIE IN HET
PRODUCT IS VERWERKT OF MET HET PRODUCT WORDT MEEGELEVERD. OP DE DESBETREFFENDE SOFTWARE IS
DE GARANTIE VAN TOEPASSING DIE IN DE MEEGELEVERDE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
VAN SHURE IS OPGENOMEN.

Servicecentrums
Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika, Caraïbisch gebied
Shure Incorporated
t.a.v.: Serviceafdeling
945 Chaddick Dr.
Wheeling, IL 60090-6449 Verenigde Staten
Europa, Midden-Oosten en Afrika
Shure Europe GmbH
t.a.v.: Service
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 75031
Eppingen, Duitsland
Indonesia Service Center Resmi:
Jakarta Hotline (021) 612 6388
Medan (061) 6612550
Surabaya (031) 5032219
Jogjakarta (0274) 371710
Denpasar (0361) 766788
Makasar (0411) 324652

Certificering
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CEmarkering.
De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance
Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
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