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 uzun süre kullanılabilirken katlanabilir kafa bandı saklanmasını ve taşınmasını 

Ek olarak bass beat vent'ler zengin ve derin bir ses sağlar.

e yaşam tarzınıza tam uyacak şekilde üretildi
f tasarım, uzun süreli kullanımda rahatı artırır.

aman yola çıkmaya hazır
anır kafa bandı, kulaklığı yanınızda taşımayı kolaylaştırır

mmel müzik keyfi için
 beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar
 

Philips
Hafif Kulaklıklar

SBCHL150



 

Ses
• Akustik sistem: Açık
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: Bakır
• Diyafram: Polyester uç
• Frekans tepkisi: 14 - 22 000 Hz Hz
• Özdirenç: 32 Ohm
• Maksimum güç girişi: 100 mW
• Hassasiyet: 100 dB
• Hoparlör çapı: 30 mm
• Tip: Dinamik

Bağlanılabilirlik
• Kablo Bağlantısı: İki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör: 3,5 mm stereo
• Konektör kaplaması: Krom kaplama
• Kablo tipi: Bakır

Aksesuarlar
• Adaptör girişi: Evet, 3,5-6,3 mm

İç Karton
• Brüt ağırlık: 1,32 kg
• İç karton (L x G x Y): 35,8 x 18,9 x 25 cm
• Net ağırlık: 0,98 kg
• Dara ağırlığı: ,34 kg

Dış Karton
• Brüt ağırlık: 11,32 kg
• Dış karton (L x G x Y): 73,3 x 40,4 x 52,2 cm
• Net ağırlık: 3,408 kg
• Dara ağırlığı: 7,912 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

17,7 x 22,1 x 5,8 cm
• Brüt ağırlık: ,163 kg
• Net ağırlık: ,071 kg
• Dara ağırlığı: 0,092 kg
•
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