
ltra hafif
U
Zengin derin sesler için bass beat vent'lere sahip, uzun süreli kullanım için ultra hafif 

kulaklık.

Size ve yaşam tarzınıza tam uyacak şekilde yapıldı
• Takviyeli kablo bağlantısı dayanıklılığı artırır
• Ultra hafif kafa bandı rahatlık ve uyum sağlar

Mükemmel müzik keyfi için
• 30mm hoparlör sürücüsü büyük ses performansı sunar
• Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar
Philips
Hafif Kulaklıklar
SBCHL140
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Ses
• Akustik sistem: Açık
• Diyafram: Mylar dome
• Frekans tepkisi: 18 - 20 000 Hz
• Empedans: 32 Ohm
• Mıknatıs tipi: Ferrit
• Maksimum güç girişi: 100 mW
• Hassasiyet: 96 dB
• Hoparlör çapı: 30 mm
• Tip: Dinamik
• Ses bobini: Bakır

Bağlanabilirlik
• Kablo Bağlantısı: İki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 1,0 m
• Bağlantı: 3,5 mm stereo
• Bağlantı kaplaması: Krom kaplama
• Kablo tipi: Bakır

Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210001697
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75944 1
• Brüt ağırlık: 0,176 kg
• Dara ağırlığı: 0,113 kg

• Uzunluk: 186 mm
• Genişlik: 58 mm
• Yükseklik: 236 mm

Dış Karton
• Miktar: 6
• 12NC: 908210001697
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75945 8
• Brüt ağırlık: 1,40 kg
• Dara ağırlığı: 0.34 kg
• Uzunluk: 357 mm
• Genişlik: 211 mm
• Yükseklik: 257 mm

Dış Karton 2
• Miktar: 48
• 12NC: 908210001697
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75946 5
• Brüt ağırlık: 12,8 kg
• Dara ağırlığı: 4,4 kg
• Uzunluk: 727 mm
• Genişlik: 435 mm
• Yükseklik: 527 mm
•
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0 mm hoparlör sürücüsü
zerinizde taşınma kolaylığı için kompakt ama yine de 
eskin, güçlü ses vermeye yetecek güçteki 30 mm 
oparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın dinleme 
eyfi için mükemmel boyuttadır.

ass Beat vent sistemi
ass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha 

yi ses için hava sirkülasyonu sağlar.

akviyeli kablo bağlantısı
ulaklık kaplarındaki yumuşak, plastik bir bölüm, 
ağlantıyı korur ve sürekli kıvrılmadan kaynaklanacak 
asarı önler.

ltra hafif kafa bandı
aslanmaz çelikten yapılma ince, hafif kafa bandı o 
adar hafiftir ki taktığınızı unutursunuz.
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